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७२८ ; कानीनः ७२९: गूढोत्पन्नः, ७३० ; सहोढः, ७३० ; 

दत्तकः ७३१; क्रीतः, ७६२; सखयमुपागतः, ७३३; अपविद्धः. 

७३३ ; कृतिमः, ७२३४८ ; दुद्र पुदः, ७२३४; पुत्रत्विचारः ७३७ ; 

पुनापिद्श्चः ७८० ; पुत्रनिशक्तादिः, ७४१; निन्दितः, ७४४ ; 

अपुततधनविभागः ७८५. ; संसष्टविभागः, ७५४ ; विभागनिश्वयः 

७५८ ; विभक्तकृव्यम् , ७५९. | 
यतस मा्विय न ई ४ ७८ १-७७०9 

क्रैशशसेद्ः । । ७७ १-७७२ 

प्रकीणेकः; । । | ७७२ -७८७ 

[तत्न वणांभमन्यवद्यानम् , ७५७५९ 
तर दुल्कः, । ७८८-७९० 

निधिः ७९१-७९३ 

[तश्र परनिहितम्, ७९१ | 
दण्डप्रणयतविवेएः, । | | ७९४-८१० 

[तत्र दण्डेःत्कर्षापकरषादिः, ७९७ ; ब्राह्मणस्य परीहारः, ८०४ ; नगर- 
परीह।रः, ८०४ ; दण्डसंज्ञा ८०६ ; मानस॑ज्ञा, ८०७ ; नेगमादि- 
सज्ञा, ८११. | 

वणानृोमप्रः खोमाः, । । । ८ ११-८३४ 
[तत्र तेषां कमणि, ८२९-८३५] 
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॥ श्रीः ॥ 

श्रीरक्ष्मीधरविरचितः 

छत्यकटपतरः 

व्यवहारकाण्डम् 
मङ्गलाचरणम् 

"ओं नमो भगवते वासुदेवायः । 

ओं नमः शिवायः 

नानाशद्खवचोविचारचतुर^रज्ञाबरस्था पितः 
न्यायादिण्न्यवहारमागे विश्षदास्तास्ताः पगरमा गिरः । 

यस्याकण्ये विपित? प्रति(स ?)भ्वदं रोमाश्चमातन्वते 
काण्डे स व्यवहारमले तनुते लक्ष्मीधर द्वादशे ॥ 

प्रतिज्ञा 

प्रथमं तत्न भूपस्य उ्पवहाराउ“नोकनम् | 
भ्ाद्धिवाक'"सभासम्योपदेशस्तदनन्तरम् ॥ 

, भोगणेशाय नमः ओंन्नमो भगवते-'जः. (ज-इति जम्मुकोरसं॑श्चा) 
ओन्नमो मष्टागणेशाय । नानाशाख्र- "द (द भङ्गाकोर्व॑शा) 

, अ । नानाञ्चाल्र-ज. 
„ ^. 8. 1. श्रीगणेशाय नमः ०]. 

9. 1. (४). ओं नमो महागणेक्ाय 0115. 
. चतुरे-8. ‰. (४), न, द 81 ^... 

8. 1. (४). यापितम्. 
8. 1. (४) 81 ^. >. 13.-व्याप्तादि ; ग्थासादिम्यवहार-ज. 

(४) 80 ^ . 9. {3.- विपश्चितां. 

1.-ग्यवहारविखोकनम् ; द, च. 
1. (४) 81 ^. 8. ४. प्राह्िवाकस् सभ।° ; कस्माद-ज. 

8. #. 
, 8. 9. (8), ज, द् "त 6. 8 }.-प्रतिसम. 
&. 8. 

8. 
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ृस्यकर्पतरः 

लक्षणं व्यवहारस्य विचारस्य षिधिस्ततः। 

भाषोत्तरं व्याकखितेः कथितं दुष्टरक्षणम् ॥ 

हीनस्य रक्षणं सन्धिः क्रियादानं ततः स्मृतम् । 

क्रियापादस्तद्विषयः साक्षिणोऽसाक्षिणस्तथा ॥ 

धस्षिप्र्युदधतिः साकिश्टूषणश्रावगे तथा । 
(श)पथः' साक्षिगोऽप्युक्तिः साक्ष्यस्येनत्परी क्षणम् ॥ 

ततो नरु कूटसािसं साक्षिणां च बरखावलम् । 

निगदरेति लिखिते ोक्गिकं शासनं ततः ॥ 

पशथाल्कारादिः ठख्यस्य परीक्षा तदनन्तरम् । 

तथा दूषिलटेख्यस्य परीक्षा च तनो बलस ॥ 

'ऊ@ेख्यस्य टख्यदबिटयं युक्ति तदनन्तरम् । 
[क् कि. 

तलारिःद्धिरभागेन कमेय* पररिशीर्तिताः ॥ 

अन्यापभोगहानिः स्पाद्प'"्वादस्ततः परम् । 
निणेयरिच्छनमो'"गे स्याथ्ुक्ते'"परिभाषणम् ॥ 

8. 8. (५), जल, द श्त ^. 8. 3. माषा प्रश्नोत्तरं चैव. 
साक्ष्यसाशिप्रत्युदुतिः-ज, 
दुषणाश्रवणे तथा द्. 
9. 13. (४) दशपथः; ज 81 ^. 9. 13.-सपयः. 

से 07 स्ये-द. 

9. 3. (४)-लक्षणषाश्ित्वं. 

&. 1. (४) 8110 ^. 8. 8. पश्चाःकाखादि, 
ठिख्यस्य-ज, 

. 9° 23. (2), ज प द-प्रमार्ण. 

. दमवच्च ततः प<म-ज. द. 
. ग 01 गे-द, 

9. 3. (४) भोगस्य द्िषेषु ; द्वषटेषु परि माषणम्-उ. (*उ, इति उदयपुरमातृका ।) 



व्ययदट!रक।णड प्रतिश्ला ह 

ऋमाद्धटाभ्चिष्तोयानां विधयः परिकतिताः। 
विषकोषविधिधातःस्तण्डुरानां विधिस्ततः ॥ 

त्तमाषस्य "फाकस्य विधानं धमेदस्य च । 
शपथान्निथयं भेदान्निणेयानां बरावलम् ॥ 

ऽनिर्णीतङ्कृत्यं जयिनः प्रतिपत्तिश्च वादिनः! । 

पुनन्यायविधानं च विनिदत्तिः कृतस्य च ॥ 

ततश्च रक्षणं प्राक्त खतन्त्रपरतन्तरयोः । 

ऋणादानभयोगस्स्यादटद्धिस्तत्मतिषेधनमू” । 

आधिग्रापेश् ससिद्धिर्विधिः प्रतिश्युवां ततः । 
० ¢ ~~ (= 

ऋणस्य चापदतीरा विधिर^द्ूहणस्यच।॥ 

निक्षेपस्य विधानं" च ततशथासखामिविक्रयः | 

संभूय च सषरुत्थानं तथा दत्ताप्रदानिकम् ॥ 

तता भरति "विधानाभ्युपेलाश्ुश्रूषणक्रिया । 

वेतनस्यानपाकमे विवादः खामिपार्योः | 

1. द, 9. 13. (५) 110 &. 9. }3.-दिव्याभितोयानां 
2, 9. 13. (४)-विघयः 
8. 9. 1. (४)-विधिः प्रोक्तः ; 80 4. 9. 1. तद्. 
4. काटस्य- ज, द. 

8. निर्णाीतिकृ््य-ज, द्. 

6. दत्ते तत्प्र<षेधनम्-उ. 
7. 8. 13. (४)-तराघेश्च. 
8. भवास्ततः- द. 
9. 9. 1, (४)-विधिस्वप्रहणस्य च, 

10. ^. 9. 123. ४1१489.}2. &)-विषान चः; ज, द्-““निक्षेपोपनिषाने च” इति 
सुषाटः ; निधाने च-उ. 

11. भूत्यविधानाभ्युपेत्या-ज ; भय-द. 
12. 8. 13. ()-पौरयोः 



स्ट कलश्पतस्शेः 

संविद्रयतिच्रमः" पश्चाद्विक्रीयादानमेव च । 
ऋत्वा चान्युश्चयः० सीमाचिवादः परिकीर्तितः ॥ 

व्ाद््पार्ष्यं ततो दण्डपारूष्यसरुपव्णितम् । 

स्तेयं परकाञ्चचौराणां दण्डास्तत प्रकी तिताः ॥ 

ततो ऽपकाश्ञचौराणां दण्डाश्चोरगत्रेषणम् । 
स्तेयातिदेश्लरस्तेयस्य वाऽलामे हृतदापनम् ॥ 

स्तेयापवादस्तदनु साहसप्रक्रमो भवेत् । 
घातकान्वेषणं तत्र निवे चोऽप्याततायिनः ॥ 

ततः सङ्कहणे पुंस्जीदण्डाः कन्याप्रदूषणम् | 

ऽस्याद्धन्धक्यादि गमनं ततः स्री पुंससङ्गमः ।॥ 

चे, ८ ०, [9 य 4 

तत्रैव कन्यावरयोगुणदोषविनिश्वयः 
दाराच्चकर्पस्तदन्चु काङा;° परिणयस्य च ॥ 

कन्यादातृक्रमो दत्तदाननिर्णीतिरेव च | 

पतिषलन्यभिसम्बन्धा वाहानां च व्यवस्थितिः ॥ 

विवाहलक्षण तषां गुणदाषनिरूपणम्् | 
पुरुषस्य चियां `रत्तः क्ञाणां पमे कत्लङ्ञः ॥ 

विनियोगविधिश्ासां परपूवोविधिस्ततः । 
ततो दायविभागः स्यात्कारस्वतेव तस्य च ॥ 

„ #. 9. 23. ४१ 8. 8. ()-संखिदडधच्तिक्मः 
8. 8. (४)- क्रीत्वा वायुदाय 

खेद्रन्धकादि-ज , सखोसम्धकादि गमन-द. 
8. 8. (४)-षिनिणयः 
8. ए. (४)-दारानुरूपकनस्पस्तदनु. 

«° कृम्याद्ातूक्रयो दानदाननिर्णीतिरेव च?-उ, 
+. 8. 0. ज, द 81) 8. 23. (४)-लियो इत्ति, 

69 $ 

0 
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भ्यवद्ारकाण्डे प्रतिश्षा 

ततश्च जीवतिपतृकपभागादिककरनम् । 

प्रमीतपिवृकाणां च प्रविभागस्ततः परम् ॥ 

विभागानदेकथनं सस्कारोऽसंस्छृतस्य च । 
विभाज्यमविभाज्यं ्जीधनकढृल्यविमाजनेः ॥ 

उपयोगोऽप्रजानां चः ब्ीणां वित्तस्य कीर्वितः | 

जक्षणं स्रीधनस्याय लुप्तस्य च विभाजनम् ॥ 

वर्णानां समवाये तु भरविभागविनिणेयः । 
विभक्तजविमभागश्च प्रविभक्छीयमेव+ च ॥ 

"पु्ान्तरेविभागश्च पुल्लाणां छक्षणं तथा । 
पुतस्वपरविचारश्च पुतत्वस्यातिदेशनम् ॥ 

निरुक्तादीनि पलस्य पोक्ता निन्याञ्च चूनवः। 

विभागोऽपत्नवित्तस्य वनस्थादिघनस्य च ॥ 

सखृषटिपविभागश विभागस्य च निभगेयः | 

भरविभागस्य छदं च तथा द्ृतसमाहयी" ॥ 

भवेत्ततः क्रियाभेदः भक्रीणे कीर्तितं ततः । 
राज्ञो वणांश्रमाचाररक्षाय परिवतेनम् ॥ 

, जीवत्पितूकप्रविभागस्ततः परम्-ज. 

, सरौघनमतैविभाजने-ड. 
, च प्रमौतपितूकानां च लीणां वित्तस्य परिकार्तिताः । रश्चषणै-ज. 
. यजे तया-न ; ̂ . 8. 2. द 8110 8. 8. (५)-प्रविमक्तीयने तबा 

. पुनत्वप्रविचारश्-ज. 

, द-शधूतस्य च समायो? ; उदयपुरकोश 
° तस्छत{- द्. 



दत्य-र्ल्पतद्धः 

 हेतवश्च विनिर्दिष्टा दण्डोत्कषापकषेयोः । 
वाग्दण्डादिग्यवस्थाय "ततः श्ुल्काबिधिस्तथा 

चिवेकथ ततो दण्डनयस्य च निरूपितः । 

दण्डोत्कषोपकषांदि कृत्यदोषं च भूपतेः ॥ 

दण्डसंज्ञा मानसंज्ञा नेगमादयाश्रयास्वतः। 

जातिवणोन्ुरोम्येन भातिरोम्येन वा पुनः॥ 

यत्किख्ि्टक्षणं तेषां ये घमा याथ उत्तयः । 

रक्ष्मीघरेण कृतिना निबध्यन्ते यथाक्रमय् ॥ 

1. वत्तच्दुस्क-द्. 



| 

ल्यवहारमात्रका 

॥ व्यवहारप्रकरणम् ॥ 

`अथ व्यवरारनिरूपणम् 

तत यञः 
व्यवहारान् दिद्धुस्तु ब्राह्मणे; सह पार्थिवः । 
मन्लजञेभन्तिमिः साप विनीतः भविशेत्समाम् ॥ 

तत्ाऽऽसीनः स्थितो वाऽपि पाणिघ्रु्म्य दक्षिणम् । 
विनीतवेषाभरणः पद्येत्कायांभि कार्विणाम् ॥ 

प्रयहं देशद्छैष सास्रः हेतुभिः । 
अष्टादश्न मार्गेषु “निबद्धानि पृथर् पृथक् ॥ 

धपः (श्रय {°)तनपपिष्ठाय संत्रीताङ्गः" समाहितः । 
प्रणम्य ठोकपालेभ्यः कायेदशेनमारमेत् ॥ 

, बिकानीरकोशे "अय व्यवदः रनिरूपणम्' इत्यारम्भः ॥ 
, €, २-२, २२. 

, तथा टटश्च-बि, (वि" इति ब्रिकानीरक्रोशसंशा) 
, निवम्धानि-द ; निवश्ानि-वि. 

, घर्मः प्रान; यस्सिन्नासने भवति तद्धमासनम् । राजाषने हि राञ्ययित्यानुगुण्येन 

अर्थमेव प्रधानीकरोति न्यकूकृत्यापि धमम् । ग्यवह।रनिणेये तु धम॑मेव प्रघानमाभयेदित्ययः। 
संवीताङ्ग; वलख्रादिना खगितररीरः ॥ (मेधातिथिः) 

6. 8. 7. (४), ज 8114 ^. 8. }.-षमांभम ; घमांसनमधिष्ठाय इति बि, कोशे 

मद्रितमानके च. 
7. 9. 8. (&)-सेचिताङ्गः ; ̂ . 9. 13. संचिताभि, 

छद + > {<= श्न 



८ छष्यकद्पतसः [१ 

(व्यवहारान्, अथिप्रल्यथिनोविवाद'विषयान् । "दिषटष्ुः' -निणिनीषुः । 
"पार्थिवः, पएथिवीपतिः क्षतियादन्योऽपि । मन्तः, देशकाकाययुचितकाये- 
निरूपणाभिङ्गेः । एतश्च शव्राह्मणेरिलयस्य विरेषणम् । अमन्तङ्ञा हि ब्राह्मणा 
देशकाटाधननरूपं धर्ममपि सहसाः (स्रा ?) बरुवन्तो राह्नः कश्चिष्दनयमा- 
पादयेयुः । मन्तिभिः" बुद्धिसचिवैः। विनीतः, सहनाचा्यैभ्यो विनय. 
युक्तः । “पाणिघ्रुचम्य' उत्तरीयादुद्धृल,° वश्लोपसंभ्यानं"” कृत्वेति यावत् । 
"पश्येत् ` निथिद्याव् । कायांणिः कऋणादानादीनि । ' देशा हेतव" 
देशव षभ्यवस्थितानि निणेयसाधनानि । यथोदीच्यमध्यमानां कन्यां याच- 
पानाय भोजनं यदि दीयते" ठेभ्यं देयेलबरक्तेऽपि प्रतिश्रुता भवतीति । 
'शाद्दष्टाः" सात्षिप्रभतयः । 

""याज्ञवस्कःः 

'ऽ=व्यवहारान्तरपः पर्येद्वद्दधि बाह्मणः सह । 
€ ० ३ च @& (€ 

धमेशाल्लानु सारेण कोधलोम विवर्जितः ॥ 

„ वाद 01 विबाद-चि. 

, निणयिषुः-द. निर्निनीषुः-बि, 
, कायाकायं-बि, 
. भ्ाक्षणेः' इत्यारम्य वबुद्धिसचिवेः विनीतः" इययेतत्पर्यन्तो भागो दुस्तः बि. कोशे. 
. 9. 3. (४)-सदहसा ; 8० ५180 ^. 9. 3.; ज &7त द्. 

„ ज, 9. 13. (*)-कथित् ; केचित् इति उद यपुरकोशः. 

1. 8. 8. (४) ४11 ^. 8. }3.-सहलभायोभ्य ; सदजभायों भयानय-द $ ब्हना- 
गर्योभयविनय-बि. को. 

8. पाणिगचम्येति उत्तरपाणिमुद्धृत्योस्यानं कवेव्यथः । मेधातिथिः ॥ 
9. द, 9. 2. (४) पव 4. 9. 8.-उत्तरीयादुद्धूय. 
10. 8. †. (४), ज, द ४1५ ^. 8. 23.-सयानं सम्यानं ; सघानं-उ. 
11. ^. 9.8, ज ४१8. 8. (४)}-दीयेत “याचमानाय भोजनं यदि" इतिः; 

दुसम्-बि. कोशे. 
12. २, १. 

18. षर्म॑शाखरानुसखारेणेव व्यवहारान् व्रपः पश्येदियथः । किञ्च विद्रद्धिः क्षणे; सह । 
प्रकबदूत्वेऽपि बराह्मणानां दृपरहययोपयोगितेव । द्रा तु निमहानुम्साम््याद्राजेव |. अत्त एवोक्त 
ग।धटोभ विवर्जित इतति । समर्थेनापि धम॑दयाखानुखारिणा भाव्यम् । न क्रोधादिवदेनाम्यथा 
श्यवहतेव्यगित्यर्थः । एकरवेऽपि व्यवहारस्य सकोयविशेषपिश्चया बहुवचनम्-विश्बङ्पः ॥ 

> द +> € ?< #~ 
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"गोतमः 

राजा प्राद़्गिवाकः॥ 

वादिपरतिवादिनौ पृच्छतीति प्रादः | ताभ्यायुक्तः सभ्यः सह 
^विविर्य वक्तीति विवाकः । 

2 ~ <> र ल ॐ {= 

कात्यायनः [५९५) ५७, ७६] 

विनीतवेषो त्रपतिः सभां गत्वा समाहितः । 

आसीनः पराङ्ञुखो भूत्वा पयेत्कायीणि कार्यिणाम् ॥ 

स ठ सभ्ये; स्थिरेयृक्तः पन्नामूरेर्रिनोचमेः। 
धश्षाख्ायकुशरे ऽरथश्षाह्नविशारदैः ॥ 

समाङ्िवाकः सामालयः सत्राह्यणपुरोहितः | 

ससमभ्यः प्रेक्षको राजा खरग" तिष्ठति धमतः ॥ 

भ्नारद्ः 

धमश्ाल्ल" पुरस्कृत्य भाद्धिवाकमते स्थितः । 
समाहितमतिः पश्यद्रयवहारमन्रकरमात् ॥ 

, १३, २६. राजा एब प्राङ्किाकः स्यादिलयथैः। 
, प्राट्-बि. को. 

, क्ते 01 क्तः-द, क-वि, को. 

, विवक्तीति विवाक् इति-ज; विवक्तीति विवाकः-द, 

, 8. ए. (४) 91१ ^. ऽ. 3 -प्रज्ञामूर्तेः । प्रजामूलेः-नि. को. 

, सवंशाख-भ, 
. 9. 8. (४)-उष्वं तिष्टति 

, १, ३५, ४० ३, ६ । तत्परतिष्स्स्परतो राजा इति मुद्रित नारदस्मृतो,. 
9. धर्मशास्रं पुरस्कृत्य यत्किमपि लभ्यः प्राङ्किवाकसहितेरवधारितं तदेव प्राह्किवाकमते 

स्थितः प्रमाणीकृत्य समाहितमतिरेकचित्तः, तत्न सितः परिहतगीतदरत्या्क्तो राजा ग्यबहारान् 

 पएष्वेदनुक्रमादिति भाषोत्तरक्रियानिणय चतःपादानुक्रमादियथः-भसहायः 
ष. 
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ससतिष्ठस्स्मृतो पर्मो धमेमूरो नराधिपः" । 
सह सद्धिरतो राजा व्यवहारान् विशोधयेत् ॥ 

‹ सत्पतिः साधुष्ववस्थितः- । 

बृहस्पतिः [१, ४९.५१ 

विभो धमद्रुमस्यादिः स्कन्धशषाखे पहीपतिः | 
सचिवाः पलपुष्पाणि फं न्यायेन पारनम् ॥ 

यशोवित्तं फकरसो भोगावेग्रहपूजनम्। 
अजयत्वं टोकपङ्किः सर्गे स्थानं च शाश्वतम् ॥ 

विदित्वैतान्न्यायरसान् समो भूत्वा विवादिनाम्, । 
त्यक्त्वा लोभादिकं राजा षम्य ङुयोद्िनिणेयम् ॥ 

'कात्यायनः 

राजा इत्तिर्विवादानां खयमेव प्रदशेनम् । 
शङ्खेन मगेंण विद्रधिः सेव सेव्यते ॥ 

तस्मान्न्यायेन रा पतु सम्यग्यनेन पाङयेत् । 
तस्मादर्थं धमथ राज्यं च विपुलं भेत् ॥ 

यमः 
न तु" पक्षान्तरं गच्छेद् बिश्द्रवखतं व्रतम् । 
भू तस्मादबदहितो राजा] पश्ये्तायांणि निलयश्च; ॥ 

, धर्ममूकश्च पार्थिनः--प१ 0०118 6. 
, साधु व्यबसितः-नि. को. 

, भोगोपग्रह-णन, मि. को. च 
, गविवादिनम्'-उ. को. 

, १०४५ 006 11 {९8168 €ता1. 

, राना ठु 01 राष्ट ठ-नि. को. 
. च 07 तु-जि, को. 

, 8. 8. (४), ल, द 21 4. 8. 3.-तस्मादवदहितो शजा 

समः सर्वेषु भूते पदयेत्कायांणि नित्यश्चः--बि. को, 
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न भ्ठु पक्षान्तर गच्छेदिति । न पक्षपातेन इयादित्यथेः। 

@& ॐ ३ @ @र # € £ (+ 

। ॐ 

2 पतरः 

| 
कामक्रोधो तु संयम्य यथ।* धर्मेण परयति । 
प्रजास्तमनुवदन्ते समुद्रमिव सिन्धवः ॥ 

तस्मा्म इव खामी खयं रित्वाः प्रियाप्रिये । 

वर्तेत याम्यया इलया नितक्राधो नितेन्ियः ॥ 

"कात्यायनः 

० पे क + क, © ५ 

यन्नेनव विरुद्धं ठु शक्ता राजा निवतेयेत् । 

अश्चक्तितो न दोषः ?स्याद्रेष धमेः स्मृतो बुधैः 

“नारदकाल्यायनौ यमश्च भयम 
्रुतिस्मृतिविरुद” च भूतानामहितं च यत् । 

न तत्पवतेयेद्राजा प्रदत्तं चेभिवतेयेत् ॥ 

न्यायोपेतं यदन्येन "राज्ञाज्ञानक़तं भवेत् । 
तदप्याश्नायविहिते पुनन्योये निवेशयेत् ॥ 

. त 01 तु-ति. को. 

. ८, १७५, १७२. योऽर्थान् धर्मण पदयति-मुद्धित मनुः । 

. णोतु सं-011४16 एवि. को. 

, द, 9. ए. (9), ज 2110 ^ . 3. 13.-वस्तु 0" था, 

, हित्वा बिदिस्वा-मेधातिधथिः 
,. ० पाव वप ९211९18 €त्11. 

. स्याहोषधर्माः स्मूता बुषेः-द. 

, नारद‡- १७, ८-९, 0४ पात् वा ६8168 €ता,. 

, शतिस्परतिनिषश्डधे-नि. को, 

, शशो शानङ्त-द, 
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नारदः 

ग्यमेश्चाद्चायशाक्ञाभ्यामविरोषेन मागतः | 
समीक्ष्यमाणो निपुणं ग्यवहारगतिं नयेत् ॥ 

रात्तेयद्ुृलो गोतमः: 

तस्य व्यवहारो वेदो “धमेशाक्ञाथेशाल्राण्यङ्गानि उपवेदाः पुराणम् ॥ 

(यवहारः व्यवहियते अनेन इति व्यवस्थासाधनं वेदादिकमिलयथेःः । 
उपवेदादिफपिलयथेः । “उपवेदा आयुर्वेद धनुर्वेद गान्धवेषेद अथेशान्ञाणीति 
"चत्वारि । 

पुनर्गोतपः? 

ल्यायापिगमे तर्कोऽभ्युपायः । तेनाभ्युश्च यथास्थानं गमयेत् । षिपरति- 

पक्तौ तैविद्धेभ्यः प्रयवहूलय निष्ठं" गमयेत् । तथा ह्यस्य निःश्रेयसं 
भवतीति ॥ 

स्यायाधिगमे! न्यायाथावधारगे । तर्को" विचारः । अभ्वृह्य' परि- 
ष्ठि । 'यथासथानं गमयेत्! यो यस्य श्मांश्रयस्तं तमेवाधय॑" प्रापयेदित्यथैः । 

1. १, २७. 

2. किञ्चिडमम॑शास्नोक्तमथशास्रनिरद्धं भनति । किञित्पुनरर्थशाल्नोक्तं धम॑शाखरनिदद्धं 

भवति । तयोरितरेतरतारततम्याखोचनेन यथा लोकाचारबिसद्धं न भवति तथा ससभ्योऽपि राजा 

व्यवष्टारगतिं नयेत् ॥ (मखहावभाष्यम्) 

8. ११, २१; तस्य व्यवहारो वेदो धमशास्नाण्यङ्गान्युपबेदाः पुराणम् , इति मद्रितपाठः॥ 
4. शाल्नाण्यज्गानि उपवेदाः-द, बि. को. च 

6. *वेदादिकं उपनेदादिकं चेत्यथः' इति युक्तः पाटः 

6. चत्वारः-ज, द, बि. को. च 

7. ११, २५-२८ ; ग्यायाधिगमे इति मुद्रितपाठः; '“न्यायनिगमे' इति-उ, को. 

8. ^. 8. 8., न 211 8. 13. (४)-निष्ं प्रतिष्ठां इति-उ. को. 

9. वर्णाभ्रमधनस्तं तमेवनणाश्नमधर्म प्रापयेदिवययथः-द, 

10. ^. 9. 8. 21 8. 8. (9)-यों यस्य वर्णाभमधर्मः तं तमेव बर्णाभमधमै; 
भो यस्य बणाभमधमं प्रापयेदियर्थः-ज, 
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धविपरतिपत्तो' विचारतो"ऽपि सन्देहानिहत्तौ । भ्रलयवहूल' अवधाय । 
निष्ठां गमयेत्" व्यवस्थां प्रापयेदित्यथेः । 

-याङ्गवसक्यः 

शस्मृलयोर्विरोधे+ ड ५ स्मृलयोविरोधे" न्यायस्तु बर्वान् व्यवहारतः | 
[०अथशान्चात्तु बखवद्धमेशास्रमिति स्थितिः ॥] 

समृतयोविंरोध इति । धमेशास्रयोः परस्परविरोधे उस्सर्गापवादादि- 
न्यायान्चुसारेण निर्णेतव्यमिल्यथःः | 

यचा 
अनागमं तु यदुक्तं पिता पूवतरेखिभिः। 
श्न तच्छक्यमपाहतु करपाततिपुरुषागतम् ॥ 

1. विचारतो-011111९त् 1 बि. को. 

2. २, २१, 

3. स्मृतेर्विरोषे म्पायस्व॒ बलवान् । कसमात् व्यवहारतः । अम्यथा व्यनह।रपरबुयभावप्रसङ्ख 
इत्यथः । मयबा स्मृतिम्यायविरोे स्मरतिरेव ज्यायसी, न त स्थायः ; ग्यवहारतो हि ग्यायप्रब्चेः | 
मिविभमबहरणं व्यवहारः व्यानभूयिष्ठ इयर्थः । न चासो शाल्नविरोष्यप्यद्धकर्वम्यः । यद्मादथ- 
शाल्नात् धमेशाखस्येन बरीयस्त्वमिति स्थितिः । अन्यस्त्वपरमा इत्यर्थः | इयमेव च म्याख्या 
स्यायसी । यथावस्तु प्रमाणप्रडृत्तिः, न प्रम।णप्रहृचयनुरोधिता व्ुनः। सिते वस्तुनि तदनुशारिणी 
प्रमाणाबगतिः इति अनबद्म् | 

अन्धे त्वन्ययेमं शोकं वणयन्ति--स्म्रतिद्यवियेे न्यायो बलवान् , व्यवहारस्तु प्रशसानु- 
गुण्यात् । यतर त्वथश्चालषमशाखयोर्भिरोधः, तत धर्मशास्रं बलीयः । ...तत् पुनः परकृतानुपयो- 
गा्निश्माणकत्वा्च नातीव सम्यक् (बिश्नरूपः)॥ वीरमिभ्रोद्यमिताक्चरयोः म्याख्या 
कद्पतरो यथा तथा 

4. स्मतेर्बिरोधे इति मद्रितमिश्वरूप पाठः 

. रत-011111{60 $ बि, को. 

. अथंशास्ना-01111९त 0 बि. को. 

, तव्यमियथः-0111116 $ बि. को. 

. ने तश्छक्यं यथा हां क्रमात्ि-द. © द <> 
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अनागमं तु यो घृङ्के बहून्यम्द्'इतान्यपि । 
चोरदण्डेन तं राजा दण्डयेत् पृथिवीपतिः ॥ 

इत्यनयोः स्लयोः। 

बृहस्पतिः [१, ११२} 

धायं मन्वादिक शले नायकाश्च कथंचन । 

दरयोषियोे कतेव्यं धमेशास्नोदितं बचः ॥ 

नारदः: 

यतर विप्रतिपत्तिः स्याद्धमेशा्गायेशाद्योः। 
अयेगाज्ञोक्तयुस्छस्य धमश्षाज्ञोक्तमाचरेत् ॥ 

श ॐ, @, 

ध्मेशाक्चविरोषे तु युक्तियुक्तो बिधिः स्मृतः 
उयवहारो हि बख्वान् धमस्तेन न हीयतेः ॥ 

यालयचौरोऽपि चोरत्वं चौरायाल्यचौरताम् । 
अचोरश्चोरतां भ्राप्नो माण्डव्यो, व्यवहारतः ॥ 

[ष्मो हि भगवान् धपे; पोषो दुर्विचारणः। 
अतः प्रल्यक्षमार्गेणः व्यवबहारगति नयेत् ॥] 

'ुक्तियुक्तः' प्रामाणापपन्नः | प्माणमन्नः परमाणापमाणसापारणंः शोक- 
रहसि; । युक्ति विना व्यवहारमात्रेण धपा दीयते । अतः भमाणपङ्गुसरणी- 
यमिल्यथः । श्रलक्षमार्गेण' ददतरमत्यक्षादिभमाणदरारेण । 

> (2 2 ++ 

8. 

, शताम्य-01111160 एए बि, को. 

, १, ३९-४२. 
. भर्मस्तेनावहीयते-नि. को. 

. 8. 8. (2)-कषन्तन्यो ; 4. 9. 23.-मन्तम्बो 
प्रयश्चमागेंण-प 0118 ९0; प्रययमार्यण-उ, को, 

[ ] कोषठान्तगतकोकः म्यवहारो हि नर्वानिवर्षानम्तरमेव बुद्रितपुसके पण्यते, 
6. ग्यबहारोऽत्र 07 प्रमाणमल-बि, को, 

1, ताधारणी-मि, को, 
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ग्यथा नयलयष्कपातेृगस्य मृगयुः पदम् । 
नयेत्तथानुमानेन पमेस्य त्रपतिः पदम् ॥ 

सलयं धम च सेपश्येदासानमथ साक्षिणः । 
देशं कारं च रूपं च व्यवहारविधौ सितम् ॥ 

(सलं प्शयेदिति । यच्यप्ययथिप्रययिनोरपि अन्यतरेण परगरमतया 
परिपृणौक्षरं नोक्तम् । तथापि यदि राजा प्रमाणान्तरात् इई्शोऽयमये इति 
निश्विन्यात् तदा तदाश्रयं नोपेक्षत इलययथेः । अर्थ" गोहिरण्यादिषनम् । 
आत्मानं भ्यवहारफरमागिनं पश्यत् । 'रूपं' व्यवहारवस्तृखरूपम् ; तस्य 
गुरुधुतां पर्येत् । 

बृहस्पतिः [१ ११४, ११६] 
केवठं शाद्खमाश्चिलय न कतेव्यो विनिणयः। 
युक्तेष्टीनविचारे तु षममहानिः प्रजायते ॥ 

चोरोऽचौरः साध्वसाधुनायते व्यवहारषः। 
युक्ति विना विचारेण माण्दभ्यश्रौरतांगतःः ॥ 

भपहाभारते 

अतथ्यान्यपि तथ्यानि दशेयन्ति विचक्षणाः | 
समे निश्नोन्नतानीव वित्रकमविदरो जनाः ॥ 

1. <) ४४, ४५. 

2. यथा मृगयुः" मृगन्याधो बिदृष्वा मूगं नष्टं दष्टिपयादपक्रन्तं हिद्रनिषुतै 
'भसक्पातेः' स्बद्धिः शोणिते; "पदं मृगस्य नयति" भासादयति एवं राजा अनुमानेन परो 
प्रत्ये बाथकारणं निथिनुयात्। (मेधातिथिः) 

3. भ्यम्, इति मुदहितमानवे-ए, २१३४. 

4. म्यबहारनिभिखितिः-नि. को. 

8. खयम्-वि, 

6. (महाभारते ईत्यारभ्य “व्यषहरेक्षणे स्वयम्” हइत्येतश्वयग्तो भागः बिकानीर कोशे 
नोपम्यते ` 
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तस्मान्नियं यतेद्राजा ज्यवहारेक्षणे खयम् । 

नारदः 

किं तु राजा विशेषेण खधमेमभिरक्षता। 
मनुष्यचित्तवेचित्यात्परीक्ष्या साध्वसापुता ॥ 

असत्याः सल्यसङ्ाश्चाः सल्याश्ासलसनिभाः। 
दृश्यन्ते षिविधाकाराः स्तस्माद्यक्तं परीक्षणम् ॥ 

भ्तचवद् दह्यते व्योष खद्योता हव्यवाडिव । 
न तलं विद्यते व्योश्ि! खथ्योते न हुताशनः ॥ 

तस्मासलन्षटष्ठोऽपिः युक्तमथेः परीक्षितुम् । 
परीय ज्ञापयन्नयाम्न पमात्परिहीयते ॥ 

नतु षटं छर राजा मषेयेद्धमसाधनम् । 
भूतमेव प्रपयेत भूतमा यतः भ्रियः ॥ 

°अभूतमप्यभिहितं प्राप्तकाठं परीक्षते | 
परमादान्नोच्यते यत्त॒ तद्भूतमपि हीयते ॥ 

(तखवत्' अधस्तन भागवत् । 

1. १, ६८, ७१, ७२, ७२३, २१, ६४. 

2. विविषाचाराः-वि, 

3. अत्र यथा जकारो भूतलबद्टश्यते, परं दश्यमानेऽपि तत्र मूतकं नासि । यथाच 
खद्योते बहिस्फुलिङ्गसदरोऽपि टश्यमाने तत्र वहिनांस्ि । तथा छचिर्पुरुषबचनेऽपि सत्याभावे 
द्यमानेऽपि सत्यं न भबति । तस्मात् प्रयक्षदष्टोऽप्यथः तापयतः परीक्षितुं युक्तः । यत एव 

दश्यम्ते जिनिघा भावास्त प्व परीक्ष्य ज्ञापयन्नयान्न परिदीयते-(मसहायभाष्य) 
4. 9. 2. (2)-न तले विद्यते व्योम 

6. दृष्टेपि-ज, द. 

6. प्रात्ठावसरं यदुपन्यस्तं भवति ततप्दुष्टलाक्षिकं परीक्ष्य परिहरेत् । यत्पुनरतिक्रान्तखकी- 

यायखरं तद्मूतमप्युपन्यसतं वादिग्रमादात्तस्य प्रन्थ्ुटितद्रम्यमिव तदेवा पुण्यैर तद्भूतं प्रणम् | 
(अलस्दायभाष्य) 
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'यान्नवरक्यः 

छलं निरस्य भूतेन व्यवहारान्नयेन्तरपः । 

भूतपप्यन्रुपन्यस्तं दीयते व्यवहारतः ॥ 

बृहस्पतिः [९, ३२] 

एवं श्राह्ादितं राजा कुवेनिणेयपाजनम् । 
वितस्येह यशो रोके पदेन्द्रसचिवो भवेत् ॥ 

पहाभारते 

अथिनामपपन्नानांः यस्तु नोपेति दशनम् । 
सुखेषु" सक्तो त्रपतिः स तप्येत् वरगोः यथा ॥ 

रामायणे [उत्तरकराण्ड, ५३, ६। 

पांरका्यदहियो राजान करोति सभास्थितःः। 

"व्यक्तं स नरके घोरे परमते नात्र संश्चयः ॥ 

पनु; [८ ९७५४ 

यस्त्वधर्मेण कायाणि श्ोहा्कृ्याश्नरापिषः | 

1. २, १९. 

2, व्यबह्यरो हि नाम अनरतप्रमवो व्थाजेकनिवन्धनः अधर्मप्राघाम्यं न्यवहरेष्वित्ययंः | 

यतश्चैतदेवमतश्च व्यवह।रमःगंणान्यथा क्रियते | तथा -रोक्तम्--"अचोरभथोरतां प्रातो माण्डग्यो 
म्यवहारतः इति | गतश्च प्रयतो निराकृतच्छलादिः सव्येकप्रबणो राजा म्यवहरेषु कृती 

स्यादित्यथः- विश्वरूपः 

3. अथिनामूपसन्नानां-बि. 

4. ^. >. 13. ५14 &. 23. (४)-शमेषु 

5. ^. 9. 13. 41 >. 13. (:८)-चेगः; उ, "मृगोः 

6. ^. £. 1, द ४11 9. 13. (४)-समासितः; "दिने दिने" इति मु. पाटः 

7. "सैकते हिनरके घोर पतितो नान्न सशायः' इति मु. पाठः 

8. मोहात्-001111९त् } ए नि, 
8 
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अचिरात्तं दुरात्मानं वशे कुवन्ति जन्तवः' ॥ 

कात्यायनः [४४-४५] 

अखग्या कोकनाक्चाय परानीकमयावहा | 
आयुर्बीज्रौ राज्ञां सति वाक्यः खयंकृतिः ॥ 

तस्माच्छाज्लानुसारेण राजा कायाणि साधयेत् । 
वाक्याभवे तु सर्वेषां देशदृष्न त्नयेत्^ ॥ 

1. 4.8.13, ज, द, बि ४1 8. 1. ()-रात्रवः; मृद्रितमानये च, 

“वशे कुवन्ति" दण्डयन्ति बभरन्ति परन्ति राषटूमपहरन्ति चेवयेष बहीकारः-मेधातिथिः 
2. &. 8. 8, ज, द ४1 8. 13. (५)-अस्तिवाग्ये; सन्िवाक्ये-उ. 

8. शोभयेत्-वि. 

4. लजञयेत्-उ, वि; 'देगादष्टमत॑ नयेत्,-स्मृ. च., ५७ 



१(अ) 

अथ देशाचारारि' 
तत्रः गोतपः 

देशनतिङरधमाश्रास्नायेः अविरुद्धाः प्रमाणम् । कषैकवणिक्पशुपा- 
कुसीदिकारवः खे खे वग । तेभ्यो यथाधिकारमथान् प्रयवहृलय धमम्यवस्था ॥ 

(५ ¢ % [क + ^> @, | 

दशधःः-- यथा करविभागादिः प्रसिद्धा या यत्र स ततेव प्रमाणम् । 

(जातिधमेः--यथा आभीराणां दन्तरज्ञनाभावः । 

(कुरपमः-- यथा दध्यपथनादिः | 
५ + (आश्नायेः' श्रतिस्मृलयादिभिः । धलयवहूलय' अवधाय । 

जातिजानपदान्धमोनः भ्रेणीधर्माथः धमवित् | 
समीक्ष्य इका खथ प्रतिपादयत् ॥ 

खानि कमणि, डुबीणा द्रे सन्तोऽपि मानवाः । 
प्रिया भवन्ति ठोकस्य खे खे कमेण्यवस्थिताः ॥ 

, दिः 01 दि-द, 

, ११, २२-२४. 

. मन्थनादिः-बि. 

, ८, ४१, ४२, ४६, 
. "लातिजानपदाः' जातिमातनविषयाः देशघमांः (राशा परिपारनीयाः।) (मेधातिथिः) 
, भेणीषर्मान्-011111९ एए चि, 

7. (कुलषमां इति-कुं वंशः, तत्र प्रख्यातमदिभ्रा पू्ैनेन धमः प्रवर्तितो भवति ॥ 

मेधातिथिः 

४. “खानि कर्माणि" ङुल्खिवयनुरूपाणि (मेधातिथिः) । खानि धमांणि-बि, 

ॐ (न = € £~ ~ 
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"सद्धिराचरितं यरस्याद्धाभिकेश द्विजातिभिः । 

तदेशङरजातीनामविरुद्ं परकट्पयेत् ॥ 

श्रेणयः एककमप्रटरताः बणिक् कृषीवलादयः । अविरुद्धम्" शाज्ञेणति 

कात्यायनः [८५) ४६, ४०) 

गोत्रस्थितिस्तु या यषां कमायातापि ग्मतः। 

कुकधम तु तं पराहुः पालयेत्तं तथेव तु ॥ 

यस्य देशस्य यो धमः प्ररत सार््रकालिकः । 
श्रतिस्मृल्यविरोधनः देश्षधमेः स उच्यत ॥ 

प्रतिलोमपरसूतानां +तथा दुगेनिवासिनाम् । 

वणानां नियतं घ न्यायोपेतं न चाल्येत्ः ॥ 

बृहस्पतिः (१, १२६-१२७। 

परतिरोमपरसरूतानां तथा दुगेनिवासिनाम् | 

देश्षजातिङ्कलानां च ये धमाः प्राकूभवरतिताः ॥ 

तथेव ते पाठ्नीयाः परजाः परक्षुभ्यतेऽन्यया | 
| क ( ४ $ छ | ख 

जनापरक्तिभवति बलं काचश्च नश्यति ॥ 

1. सम्तः प्रतिपिद्धवजकाः | धार्मिकाः विहितानुष्ायिनः । 'अबिरद्धः ्रतिस्मृतिभि- 
रूपलम्यमानामिः । (मेधातिथिः) 

2. कमादायाति-वीरमिल्लोदय, २९ 

8, स्प्रत्यविरोधेन-द 2110 स्मृ. च.) }. 59; स्मृतिविरोधेन-उ,, बि, 

4. 8. 8. (४)-खगंनिवासिनाम् । 

8. भ्विष्दं नियतं प्राहुः तं धम न विचालयेत्"-इति बीरमिलोदयपाठः (र. १२०). 
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“उदु दाल्षिणालयेमातुलस्य सुता द्विजैः । 
पध्यदेश्ञे कपकराः चिदिपनश्च गवा्िनः॥ 

-मत्स्यादाश्च नराः पूरे व्यभिचाररताः चियः। 

उत्तरे मद्यपा नायः स्पृहया वणां रनखगः ॥ 

शस्वसजाताः भगवन्ति श्रातृभायोममतेकाम् । 

अनेन कभेणा नेते भायध्ित्तदमाहकाः ॥ 

विदिताकरणान्नियं भतिषिद्धनिषेवणात् । 

भक्ताच्छादं भदावेषां रषं श्रह्नीत पाथिवः॥ 

स्ते मार्याचित्तदमाहकाः इति । नैतैः भायधित्तं कतेव्यं, परायधित्तानपेय- 
पापतमात् । न च दण्डनीयाः | प्रजामक्नोमप्रसङ्गात् । "वरिहिताकरणान्निलय- 

मिःद्यादि । विहितस्य वणाश्रमकभणोऽसङृखमाद्ात् आपद्रथतिरेकेणाननुष्ठा - 

नात्* । तथा प्रतिषिद्धस्य अभक्ष्यमक्षणादेनिंलयमनुष्ठानात् । यावता भक्ता- 

रछादनं संपद्यते तावरपरिल्यञ्य रषं धनं राजा ग्रह्णीयादिल्यथः। एतञ्च 

देशाचारव्यतिरिक्तनिपिद्धाचरणादवगन्तव्यम् । न देश्ाचारकरणे । ततत्र 

“अनेन क्रमेणा नेते प्रायधित्तदमोहका' इस्युक्ततलात् । तथा च देशाचार- 

ज्यतिरेकैण सामान्यतो गौतमवचनम् [१२ २४) 
®> & प्म 

शिष्टाकरणे प्रतिषिद्धसेवायां [च] निलयं चेरपिण्डादृध्वं खहरणमिति । 

. 9. 13. (४) उद्राह्यते-द, 

, उत्तरे मद्यपा 0171116 एवि, 

. अनुजाताः-द, सहजाताः इति भ्य, मयूरवे (ष. ७) 

, आपद यतिरके नारैष्ठानात्-ि, 

, संपाद्यते-द. ५ 

6. स्तत्र अनेन द्यारभ्य !शिष्टाकरणे' दद्यम्तो भागः इतः-नि. 

धर ^~ € £= ~ 
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काल्यायनः [५१] 

अप्रत्तं कृतं "यत श्रतिस्मृयतरुमादितम् । 
नान्यथा तत्पुनः कार्म शन्यायापेतं विवजेयेत् ॥ 

१७ ् ¢ 

'अप्रहृत्तम् पूव यन्न प्रदत्तम्, यथा--उदीच्यानां रजखटाऽस्श्च- 

वजेनम् । श्ुतिस्मृ्नुमोदिनम्' श्रतिस्मृ्यनुश्हीतम्! । (नान्यथा तत्पुनः 
काये'मिलतर हेतुः । न्यायापेनं विवजयेद्' इदं यनोऽन्यायवदिलयथेः | 

घृहस्पतिः [१, १३३, १२२। 
6 य क र 8 भ #। 

भागशुर्कोचितदमे मासषाण्पासिके करः | 

मयादा रेखिता पाया नेगमाधिष्ठिता सदा ॥ 

शाख्वयनतो रक्ष्या सन्दग्धां साधन त॒ सा| 

तां दृष्टा निणेयं ुयांसाङनिविष्टव्यवस्थया ॥ 
(> ७१ [र (न न्द्, न 

नगमाः' दणिजः । सन्दिग्धा सन्दह् | 

कात्यायनः [४८ 

देशस्यानूमतेनेव व्यवस्था या निरूपिता । 

, भयकरः, उ, व्य. सोख्ये च 

, स्थापयेत्तं विवजंयेत्-ज, 

, यन्न पूवे प्रवृत्तम्-बि. 

, भ्ुतिस्मत्यनुगहीतम्-01011160 0 तरि, 

, हदं चान्याय-वि, 

, शस्कान्वितदमे समाष्पण्मासिकं करे-द. 

7. 4. 9. 3. 811 9. 3. (ॐ)-भागद्युस्कान्वितदमे समाःषाण्मासिकं करे । 
8. काल्यायनः-- 

८५,..............  देशदृ्टेन यलतः। 

नेगमानुमतेनेव मुद्रितं राजमुद्रया ॥ 
नेगमयेस्तु तत्का किखितं यद्वथवसितम् |" इति दश्यते-बि, कोशो 

~> €र # © £< ~ 
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लिखिताद सदा धाया मुद्रिता राजयुद्रया ॥ 

[शासख्लवयन्तो रक्ष्या तां निरीक्ष्य विनिणेयेत् ।}' 
नैगमस्थेस्तु तत्कायं छिखितं यद्रयव स्थितम् ॥ 

तस्मात्तत्संप्रवर्तेत नान्यथैव प्रवनेयेत् । 
प्रमाणं देशं तु यदेवमिति निथितम् ॥ 

५ 

(वगमस्थैः' वणि्ध्ये वासिभिः कारुपभरतिभिः | 

1. [ ]--0071188107 170 2088. 16676 {0 स्पृ. च॑, 1. 58. 
2. यदेबमिति-न. 



९ 

अथ प्राडिवाकः 
तत्न कालयायनः [६२-६४] 

यदा कायेवश्ाद्राजा न पश्येत्कायनिणियम्' । 

तदा तत्र नियुञ्खीत ब्राह्मणं शाङ्खपारगम्ः॥ 

दान्तं कुलीनं मध्यस्थमनुदरेगकरं' स्थिरम् | 
परत्र भीरं पर्पिष्बुद्ुकतं (क्रो पवनिनन ॥ 

नुः 
यदा खयं न कुगांत्त तृपतिकायदशेनः । 
तदा नियुञ्जयाद्ि्ंसं ब्राह्मणं ऋयदरने ।| 

अमालयष्ख्यं परमेजञं प्राज्न दान्तं लोद्भवम् । 

स्थापयेदासने तस्मिन् जिनः” कर्यक्षण वरमाम् ॥ 

सोऽस्य कायोणि सपदयेत् सभ्यैःवः तिमिरतः | 
सभामेव श्विश्याग्रयापासीनः स्थित एव चः ॥ 

1, "यदा कुर्यान्न पतिः स्वयं कायविनिणेयम्' इति व्य. मातुका; ]). 279 

‰. वेदपारगम्-बि. 

8. करस्थितम्-द. 

4. 

१, 

0 

9. 1. (४)-सुयुक्तं 

, ८ ९; ७, १४२१; ८; २०. 

, प्रजानां स॑बन्धिनि कार्वदने 'खिनः' श्रान्तः (मेधातिथिः) 

4. "सभ्यैः, इति नातिविरषानुपादानऽपि उत्तरत विपाग्रहणाद्रास्षणेः सहेति च पूर्वत 

बराह्मणब्रहणाद्मक्षणा पव विशशायन्ते ॥ (भधादिथिः, 
६. प्रविश्याश्ञामासीन-द. 

9 ॥ काद्) बि. 
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बृहस्पतिः [१, ६५; ६९] 

राजा कायाणि सपहमरलाङ्गिवाकोऽथतव्राःद्िजः | 

न्यायाङ्गान्यग्रतः कृत्वा सभ्यश्ाक्पते स्थितः ॥ 

दे पृच्छति प्रशं परतिमश्नं तथेव च। ्ि 
^~ "¢ 3 

प्रयपूव प्राङ्दतिः प्राङ्िवाकस्ततस्तु सः ॥ 

व्यासः 

विवादानरुमतं पृष्टा ससमभ्यस्तत्पयन्रतः | 

विचारयति मेनाम पाद्धिवाकस्ततः' स्पृतः ॥ 

नारदहारीतो 
यथा शस्यं भिषक्ायादुद्धरेययन्तश्चक्तिन । 

पराङ्किवाकस्तथा शध्य्ुद्धरद्रयवहारतःः ॥ 

गौतमः [१३, ३१। 
सवधर्मेभ्यो गरीयः पराङ्िताकेः सत्यवचनम् । 

८. >. 1, द पत् >. 13. (५)-ऽपि वा 

. प्राग्वदति--उ, वि. 

^. ~. 13. पात् >. 1. (4 )--प्राङ्किवाक्स्तु स॑मतः। कस्तुस स्मृतः-ज, द, 

. कस्तु स स्मृतः-ज 

ना.२३. {६ 

मृद्धारे्लयुक्तितः-जः यन्त्रयुक्तितः-ति : यलयुक्तितः->. 13. (४); यम्तशक्तितः, 

मु, नारदीये 

7. प्रङ्किवाकः पापशस्यं स्यवहारान्तगमनुपलक्ष्यमपि ग्यवहारयुक्तिभिश्द्रेत् -- 
(अखह्ायमाष्य) 

8. कसत्य-द् 

‡ 



२ 
अथ सभा 

तत्र बहस्पतिः 

प्रतिष्ठिताप्रतिष्ठिता मुद्रिता सा्षिताः तथा | 

चतुविधा समा परोक्ता सभ्यातरैव तथाविधाः ॥ 

प्रतिष्ठिता परे प्रमे चखा नामाप्रतिता | 

ुद्िताध्यक्षसंयुक्ता राजयुक्ता च शासिता" । 

धनृपाधिकृतसमभ्याश्च स्मृतिगणकठेखको । 
हमाग्रचम्बुख पुरूषाः? साधनाद्भानि वे दशर । 

एषां मूधा वृपोऽङ्गानां' मखं चाधिकृतः, कृतः । 
बाह सभ्याः स्मृतिस्तौ जङ्ग गणकटेखकौ ॥ 

हेपाग्रचभ्बु दशो ह पादो खपुरषस्तथा । 
दशानापपि चेतेषां कमे पोक्तं पृथक् पृथक् ॥ 

1. १, ५७-५८; १, ८७; २, ८४-८५; १, ८८-६,) ९०; १, ६०; १, ५९; १, ६२. 

9. दासिता-द, अपराकश्च; शालिता, स्मृ. +, ]). 41 

8. आरण्यकादिस्थानतये या समा सा अप्रतिष्ठिता । प्रायेण देशान्तरगमनयोग्यध्वादु 

भयवासिगप्रभृतिषु दशसु सथानेषु तदभावात् प्रतिष्ठिता | नियुक्तसा" पुनः मृद्राहस्ताध्यक्षसा्ित्या 

मुद्रिता । व्र पखाने ठ शाखरनियन्तरकत्वाच्छाल्िता--स्म्रातिचन्द्रिका, ]). 41 

4. 

५ 

6 

7. 

8 

9 

दालिता-इति स्मतिचन्द्रिकापाटः॥ 

, ("अधिकृतः प्राङ्किवाकः-इति स्म्रतिचन्द्रिका 

, खयपुरुषः साध्यपालः-इति स्म्रातचन्द्रिका, 

नृपाङ्गानां-वि, 

, वाभिनतः-बि, 

, 8. 2. (४)-पुपुरुषः 
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वक्ताध्यक्षो तरपः शास्ता सभ्याः कायेपरीक्षफाः | 
स्मृतिर्विनिणंयं ब्रते जयदानं दमं तथा ॥ 

शपथार्थौ दिरण्याप्री अम्बु वृषितघ्षुग्धयोः। 

गणको गणयेदथं टछिखेनन्यायं च केखकः ॥ 

प्रयथिसभ्यानयनं साक्षिणां च खपृरूषः | 
कुयोद ग्कौ रक्षेयो यिप्रलयाथैनो सदा ॥ 

"पुतद्शाङ्ग करण यस्यामध्यास्य पाथिवः 
® ®= न्यायान् पश्येच्फृतमतिः सा समाध्वरसंमिता ॥ 

लोकमेदाङ्गधमन्ञाः सक्च पश्च त्योऽपिवा । 

यल्ापविषएठा विप्राग्रयाः सा यज्नसदशीसभा॥ 

साधुकमेक्रियायुक्ताः सत्यधर्मपरायणाः ! 
अक्राधलोभाः शाखह्नाः सभ्याः काया महीना ॥ 

मच्चु; [८, १९ 

यस्मिन् देशे निषीदन्ति विप्रा वेदविदद्वयः। 

राज्ञश्च प्रकरृनो* विद्रान् ब्राह्यणास्तां सभां विदुःऽ | 

नारदः (३) ४.१५ 

राजा तु धामिकान् समभ्यानियुञ्जचात्युपरीितान् । 

व्यवहारधुरं वोदुं ये शक्ताः सद्रवा० इव ॥ 

, ^. 8. 1, ज, द ५1५. 1). (:,)-वटपूरुषः 

. एतद् शाङ्गोकर्णं-द, 

, क्रियां युक्ताः-द" 

. राश्शश्चाधिकरृतो इति मेधातिथिपाठः; गोविन्दराजपाटस्तु कल्पतरवत् 

. बह्मग्रहणं स्तुत्यथम् । यथा ब्रह्मणः समा निद्या, एवमियमपीति--(मेधातिधिः॥) 
, सैगषा-भि. 
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प्मशाक्ायङ्ककशराः इत्मीनाः सलयवादिनः । 

समा; शत्र च मिते च नृपतेः स्युः सभासदः ॥ 

विष्णुः |२, ७४) 

¢ ण 2 क् , (~~ भ, (~ = ० ॥ 
जन्मकमेश्चतापेताश्चः [राज्ञा समासदः, काया, रिषां मिल्लचयं समाः 

कापक्रोधभमयरोभादिभिरूषायेः कायाधिभिरनाहायाः | 
@*~ 'अनाहायीः' विवादिमिवशीकतुमशक्याः । 

कात्यायनः [७१, ६६ -६७. 

अदुञ्धा धनवन्तश्च धमङ्गाः सल्यवादिनः। 

सवेशाद्खपवीणाश्च सभ्याः कायां त्रपै्िजाः॥ 

एकं साह्मधीयाना न विव्रात्कायेनिश्चयमर् । 

तस्माद्वहागमः कार्यो विवादेपृत्तमो गृपेः।। 

शयत्र विप्रो न विद्रान् स्यारक्षतियं तत्र योजयेत् 

वेश्यं वा धमेश्ासङ्गं शुद्र यत्नम वजयेत् ॥ 

अतोऽ्येयेसटत कायमन्यायेन कृतं तु तत्| 
नियुक्तंरपि विक्गय॑ देबादद्यपि शासतः ॥ 

1. विष्णुः- 

धर्मकर्मश्रृतोपेताः ते च राशा सभासदः | 

कार्यां रिपौ च मिते चय समास्ते समासदः ॥ 

हति दश्यतै- वि. कोरो व्यवद्ारसास्य च । शोकोऽयं विष्णुस्मृतां न दश्यते | 

2. ^. €. 1, ज, द ५14 +. 1. ()--चत्वारो वेदवित्तमाः 

8. द्विजोत्तमाः इति अपराकपाटः 

4. ब्राह्मणो यत्न स्याह क्षत्रियं तन्न योजयेत्, ति गिताक्षरापाठः; सपराकेपारश्च 

कृर्पतक्बत् 
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अतोजन्येरिल्यादि । उक्तक्षणरहिैरन्यै- बहागमः' वहुशामङ्गः 

नि्णीतस्तथापि अन्याय एवासौ नियुक्तंरपि । यदि दैवात् शाख्राथं॑एव 
अवगन्तव्य इल्थेः । 

मनुः (८, २९ ०-२१, 

'जातिमाल्लापजीयी वा कामं स्याद्राद्यणन्रवः । 
धमपरवक्ता ध्नुपतेने तु मटर; कथञ्चन ॥ 

यस्य राज्ञश्च रते शुद्र धमेविवेचनम् | 

तस्य सादति तद्रा पङ गोरिव पश्यतः॥ 

व्यासः 

द्विजासिदहाय यः पर्येलमर्यागि प्रपर; सह । 
तस्य प्रक्षुभ्यते रष बरं कोशश्च नश्यति ॥ 

"बृहस्पति; [१, ६४; ८१-८२। 

देशाचारनभिज्ञा ये नास्तिकाः शास्रवर्जिताः 
उन्मत्तकद्धट्भ्धाता न प्रष्टव्या विनिणेये ॥ 

शब्दाभिधानतत्गो गणनाङ्कश्षलौ शुची 
नानालिपिन्ञा ऊतेग्यां राज्ञा गगकञेखकरौ ॥ 

आकारणे रक्षणे च साष्ष्यथिप्रतित्रादिनाम् । 

1. लातिमात्रभुपजीवतीति जातिमात्रोपजीवी । मात्रशन्दोऽवधारणे । बाह्मणजातिमेव 
केवलामुपाश्चियय जीवति नाध्ययनादीन् गुणचिरेषान् निर्युणलात् । घरुवशब्द; कुत्सायाम् । 
नियोज्यो विद्वान् ब्राह्मण इति क्षचियादयस्रयोऽपि वणां निषिद्धाः | तलह पुनः श्र प्रतिषेधो 
निद्वद्ाह्लणाभावे क्षलियवेदययोरभ्यनुानार्थभ् ॥ \मेघानिथिः) 

2. ब्रह्मप्रक्ता-बि. | 

3. सीदति नश्यति । राष्ट" प्रनाः। (सेधात्तिथिः) 
4. शृहस्पतिः' इति नास्ि-बि, 



€~ ~ = => @ +> € © + 

ङृष्यकरट्पतरः (३ 

सभ्याप्रीनः सलयवादी कतव्यस्तु 'खपूरुपः ॥ 

कात्यायनः [५८ 

सभ्यानां ये विषरेयाः स्युयुक्तास्ते राजपूरुषाः ¦ 
गणको लेखकश्ैव सवास्तान्विनिवेशयेत् ॥ 
ष्ुलशीरवयाषत्तवित्तघद्धिर पत्सरः । 
वणिग्भिः स्यात्कतिपयेः कुर भूतैरधिष्ठितम् ॥ 

बृहस्पतिः 

ये त्वरण्यचरस्तेषामरण्य करणे भवेत् । 
सेनायां सेनिकानां ठ सार्थेषु वणिजां तथा ॥ 

राज्ञा ये विदिताः सम्यक्करृटभ्रेणिगणादयः | 

साहसन्यायवञ्यानि' इयुः कातागिते नृणाम् ॥ 

कुकश्रेणिगणाध्यक्षाः प्रोक्ता निणंयकारकाः | 
् 

एषापग्रे निधितस्य प्रतिष्ठा तृत्तरोत्तरा ॥ 
(कं "विचायं भ्रेणिभमिः काय ङुटेयेन्नः विनिधित् | 

गणेश ्रण्याविङ्गातं गणाज्ञ। त" युक्त 

कुकादिभ्योऽधिक्राः सम्यास्तभ्योऽध्यक्तः स्पृतोऽपिक्रः | 
ऋ 

सर्वेषामधिको राजा धम्य धलेन निधरितम् ॥ 

, स्व-द ; सु-उ. 

, उयवहारनिणय, प्र. ५६; का. स्मृ. सा. नास्ति 
. १, ७२३; १, ९२-९६. 

^. 9. 1, द 114 >. 13. (*)-वन्यानिः वजानि-उ 

, कुभेणी-द. 

. निणयकारिणः-वि. 

. विच्यै-उ, वि. 

- द, 9. 0. (४) णत् ^. ~. ].-यत्र विनिधितं; कुटेरलल-ज. 

, गणाशते-षि. 



व्यवहार्काण्डे सभा ३१ 

उत्तमाधममध्यानां विवादार्नां विचारणात् । 

उपयुपरि बुद्धीनां चरन्तीश्वरनबुद्धयः ॥ 

करणम्) समा ¦ (साहसन्यायवञ्यानिः साहसविषयन्यायवडयीनि । 
"नियुक्तकाः अत्न सभ्याः | 

1 
"कुले यत्कृतं कायं विचा" तथोत्तरम् । 
असंतुष्टस्य कव्यं या्द्ाज्ना कृतं विदुः ॥ 

आनिरदिष्टाश्रः मे कुयुव्येवरह्मरपिनिश्चयम् | 

राजद्रतिप्रहत्तास्ते तेषां दण्डं ५कस्पमत् ।' 

लिङ्गिनः भणिपूगाश्च वःणरतरानाद्तथा ऽपर । 
सखधर्मेणेड कायोणं करयुस्त निचयं सदा ॥ 

वणस च्छिरिपभयोगेषु फुषिरङ्गोपजीविषु | 

अशक्यो निणयो चत्र तज्जञरेव तु कारयेत् ॥ 

बहस्पतिः [६; ८४। 

कीनाशा; कारुकाः जिदलिपकसी दिभ्रेणिननेका१० । 
$ ® ¢ = 

चि ् गिनस्तस्कराः कुयुः खेन धर्मेण निणेयम् ॥ 

1. ^. 8. 1.-कुटे च 

¢. ^. 3. 1. ज. द्. 110 >. 1. ()-मभ्रुः 

2. ^. 9. 1. २14 >. 3. (५)-अनिर्दिषठं च 

4. 1116 {111 {\+0 ए८1868 तवत [€ 1५६ ४1८ 1101 1{एपाात् 1९811 €"8 

0011€८101. 1 11& 8८८०1१५ 0८८४ [्। [4/4४८/ 6700774 4/4, 2. 20. 

116 {1111त 18 1९816८8 310. {1116 1५51 ४९18८ 18 ९,8५1.16 19 ४फ 888४ 

एकग /440214112214//0; ]. 14. 

9. ^... 1, ज, द् ६1१ 6. 1. (५)--द्यलः 

6. कीनाशाः कारका महाः कुसीद्रेणिवर्तकाः । 

किङ्गिनसतस्कराशैव ' सेन धर्मेण निर्भयः ॥ इति उ्यषहारमाठकायाम् (1. 281, 



दर कष्यकरपतसः [४ 

कीनाज्ञाः' कुषीत्रखाः । शिट्पियः' चिलकाराच्राः । 

"वृहस्पतिकात्यायनो 
भ 

क तपखिनां तुः कायाणि तेविगरैरेव कारयेत् । 

मायायोगचिदां चैव न खमु कोपकारणात् ॥ 

[८) २९०-२९१ | 

आश्रमेषु द्विजातीनां कर्मे विवदतां पिथः। 

न विन्रयान्तरपो धम चिकीषेन् हितमात्मनः | 

यथाहेमेतानम्यच्ये ब्रा्यगेः सः पाथिवः। 
सान्त्वेन प्रशमय्यादौ -खधमं प्रतिपादयेत् ॥ 

'आश्रमेषु" ब्रह्मचायादिषु ¦ न विरुयात्", वरििष्य न ब्रूयात् जयपरा- 
जयावधारणं न इुयादिस्यथेः | 'सान्त्नः: मियवचनेन् । प्रशमय्य" कोपादिकं 

शमायेत्वा । 

1. 

0 
( "९१ र | ४ श क ®. 

. 'स्वधम- म्याय्य,+ थम्-मधाताथः। 3 

4 

9 

0 

काल्यायनः [८४ प्रथम 

सम्यभिन्नानसंपन् नोपदे शं परवतेयेत् । 
उत्कृषएटनािशी कानां युद्धाचायेतपािनाम्" ॥ 

नियुक्तो व्यवहारेण शोको खोकारुपारतः | 
पार्थिवश्च गणांयैव पर्मेणेव नयेद्धगुः ॥ 

1 वि ति 7 त 

बृहस्पति; १, ७६; का. स्मर. सा. ८ 

>. 1. (२) 810 द्-च {ठि तु 

. यात् । जयपराजयावधारणं-द 

, ^. 9. 1. ल, 114 &. 1. ()-सान्त्वनेन; सान्त्वेन प्रियषचनेन-दः; श्ीघ्रस्वेन-उ, 

, ^. 8. 8. द, 81त £. 1. (५)-तपस्िनः; 'गुर्वाचार्यतपखिनाम्' इति 

बीरमिश्रोदयपाठः (प. ३१) 



; 

अथ सभ्योपदेशाः 

तत ब्रूहस्पतिः [ १, ९६-९७) 

अन्नानतिमिरोपेतान् 'सेदेहपटरान्वितान् । 
निरामयान् यः रुते सास्नाञ्ननश्खाकया ॥ 

दृह कीर्विं राजपूजा रभते सखगेतिं च सः। 
तस्मात्संशयमूदानां प्रकतव्यो विनिणयः । 

नारदः [:) १.२] 

नानियुक्तेन वक्तव्यं ज्यवहारे कथश्चन । 

नियुक्तेन त वक्तव्यमपन्षपतितं वचः : 

नियुक्तो घाऽनियुक्तो वा धमेज्ञोः वक्तुमहेति | 

देवीं वाचं स वदातियः 
रास्राण्युपजीवति' || 

‹ दैवीम् ' शाद्धीयां सल्यामिति यावत् ) 

1. 9. 3. (४) -पत्रिणान्वितान् ; पटलाद्कतान्- बि. 

2. नियुक्तेन त॒ सम्येन घ्माखनखन केवरं धर्ममूर्तिमेवावखपयता किमपि धर्मशाल्लोक्त- 
न्यवहारनिणयव चरन तदेव वक्तभ्यम् । न पुनवादिनोरेकतरस्यापि पक्चपाताभितं बक्तभ्यमिति॥ 
(भसहायः) 

3. ^.8.1. ज, द, बि 81१18. 3. (2)-शाखरसो ; घम॑े-उ., 

4. यदि कथमपि सर्वेऽपि सभासदो बुद्धिक्षुणाच्छाज्नायं विस्मृत्य अथवा लोभादिना 

कारणेन शालरोक्तं ग्यायमागयुस्छज्य व्यवहारस्याम्याययुक्तं निणयं दातुं प्रव्त्ता भवन्ति। तल 
प्रसङ्ग।गतः कश्चित् स्म्रतितम्तन्यवहारमागंश्ो ्ाहमणः प्रत्यक्षसिष्ठति तेन शाल्नोक्तवचनपाठपूर्वकं 
प्रतिषेधनीयाः सभासदः । प्वं प्रबोधयतस्तस्य छलं नासि । अनियुक्तोऽपि आाल्रशे बक्पु- 

महति । यतः शालं नाम देवभाषा ॥ (असष््ायः) 
9 



६३४ कृदयकदपतडः [४ 

बहस्पतिः [१, १०८] 

नियुक्तो वाऽनियुक्तो वा धमेश्नो वक्दुमहति । 
यत्तेन सदसि पोक्ं कतेग्यं नात्र संशयः ॥ 

नारदहारीतो [ना, ३, १४] 

अन्धो पत्स्यानिवाश्नाति निरपेक्षः सकण्टकान् । 
परोक्षपथवैकस्याद्धाषते यः समां गतः ॥ 

‹ अथेवैकसयात् › अथतच्वानवगमात् । 

बृहस्पतिः [१, ९८ ; ₹, ५४) 

गोमद्रेषादिकं लयक्त्वा यः कु्यात्कायनिणेयम् । 
शास्नोदितेन विधिना तस्य य्नफठं भवेत् ॥ 

सलं देवास्समासेन मनुष्यास्तनरतं विदुः । 
इहैव तस्य देवस्वं यस्य सले स्थिता मतिः ॥ 

नारदः (३, ७. 

शुद्धेषु व्यवहारेषु शुद्धि यान्ति समासद्ः। 
ह ध ¢ ० ५५ 

शुद्धिश्च तेषां धमांद्धि धमेमेव वदेत्ततः' , 

कालयायनःः 

अधभेन्नान् यदा राजा निगु्ञीत विवादिनाम् । 
विद्नाप्य गृपति समभ्यस्तद। सम्यङ्निवतेयेत् ॥ 

सभ्येनाव्यवक्तथ्यं धमोथसदहितं वचः । 
श्रुणोति यदि नो राजा “स्यादसलस्ततो वृषः ॥ 

1. यदा रजा न्यवहारान् विशोधयेत् तदा शुद्धेषु त्यवहारेषु सभाष्दः यदि पराप्नुवन्ति ॥ 

(भकलदायः) 
2. का. ७८) ७७, ७६; ७४, ७५. 

8. अधर्मशान्-ज, द ; अधम्ञै-उ ; अधमाोय-राननीतिरलाकरः ; अधर्मकतं-उ, 
4. स्यात्न समभ्यस्तो दषः-उ, वि, ^. 9. >, न 8१ 8. 3. (*)-स्यादतत्यः; 

स्यादसत्यं ततो इदपः-द ; स्यात्तु सम्यस्ततोनषः-स्प्र, चन्द्रिका. पृ. ४७. 



भ्यधहारक ण्डे सम्योपदेशः ३५ 

न्यायमागौदपेतं तु ज्ञत्वा चिच महीपतेः। 
"वक्तव्यं तस्पियं तत्न न सभ्यः फिल्विषी ततः ॥ 

अधमेतः प्रहृत्तं त नोपेक्षन्तेः सभासदः । 
'उपेप्षपाणास्ते सर्वे नरकं यान्तयधोषखाः ॥ 

५अन्यायतो यियासन्तं येऽनुयान्ति सभासदः । 
तेऽपि तद्धागिनस्तस्माद्वोधनीयः स तेनेपः॥ 

‹ अधर्मन्ञान् ` अधमानुबतेनीयान्नान् । 

1. 

चरु [८) १९, ८} १२] 

राजा भवल्यननास्तु पर्यन्ते तु सभाषदः। 
| ९ य् © $ (~ नी + 

पनोः गच्छति कतारं निन्दा यल निन्यते ॥ 

सभायां न प्रवेष्टव्यं वक्तव्यं वा समञ्ञसम्९ । 
अध्रुवन् विञ्ुवन् वापि नरो भवति किंरििषीः ॥ 

नारदः [२ २। 

धयुक्तरूपं घ्रुवन् सभ्यो नाध्नुयादुदरेषकिरिविषे । 

“"वक्तव्यं तस्मिं नान्न” इति व्यवहार प्रकान्ञे । “तस्यं न वक्तव्यं राशो मनोऽन 

कूलमेव न वाच्यम् । किन्तु म्याय्यम् । एवं सति सम्यो न किस्विषी भवेदिति नन्द्वयाम्बयः ।' 
इति तत व्याख्यातञ्च 7 स्म्ृतिचन्द्रिका परराशरमाधव दण्डविवेक सरखतीविलासेषु 
क्टपतरुपाठ एवाहतः ॥ धमकाश्चे व्यवहा रानेणय (7. १८) ठ "तन्न न सभ्यः" इति पाठः 

५ 

, (उवेश्चमाणाः सनृपाः! बि, स्म्तिचन्द्रिका च 

, ज, द, ^. 8. 3. ४11 8. }3. (*)-अम्यायेनापि तं यास्तं 

, द, ^, 9. 1. 2110 8. 13. (&)-ततो, 11018 7680111 18 10४ &००६. 
, ज, द, &. 9. 1. ४7५ 9, 23. (४)-सम वचः 

ध 

ॐ €@र ,& 4 

नेपेश्चरन्-शति अपराकः, वि. 

सभा वान प्रवेष्टभ्येति-व्यवहारदशेनाधिकायो न प्रतिपादनीयः इति। प्रतिपन्नशचेत् 
समञ्जसं वक्तव्यम् । (अत्रुवन् ' अन्येन विपरीतेऽनुष्ठीयमाने तृष्णीमासीनः (चित्रुवन् ) शाखम्याय- 

विरुद्धं घ्रुवन् ॥ (मेधातिथिः) 
8. शाखराचाराविद्धं यत्तयुक्तरूपम्रच्यते । एवं विधं वाम्यं शरुवन् सम्यो नाप्युयादृदेष- 

किस्मिषे एेदिकादुष्मिकबाशे श्त्यथः (असहायः) 



ङष्यंकरपतरः | 

"ुवाणस्त्वन्यथा सभ्यस्तदेवोभयमाप्युयात् ॥ 

कात्यायनः 

सम्यणिङ्ञाय सद्भावे गूढं कायेस्य यत्र वे । 
निणेयं न्यथा कुयुने यथागिहितं तु तत् ॥ 

यल्ानेन विधानेन करियते कायेनिणेयः। 
तत्र सतयं हतं समभ्येरदषैः ने दुरात्मभिः ॥ 

^न्यायश्ाल्लपतिक्रम्य सम्येयेल्न विनिशधितम् । 
तत्र धर्मा प्चधर्मेण हतो हन्ति न सश्चयः॥ 

बृहस्पतिः 

असलयनिणेये साक्षिसम्याध्यक्षमदहीयुजाम् । 
क 

अप्रत्ययोदयश्चः स्या्नैरके पतनं तथा ॥ 

(अप्रत्ययः अविश्वासः० | 

मनुनारदहारीतवोधायनाश्च प्रथमे 

"पादोऽधमेस्य कतारं पादः साक्भिणमृच्छति । 
पादः सभासदः सवान् पादो राजानमृच्छति ॥ 

श्रमो विद्धस्त्वधर्मेण समां यत्रोपतिष्ठते 
शरेय नास्य निकृन्तन्ति विद्धास्तत्र समासदः ॥ 

, कुर्बाणस्स्वन्यथा-ज- 
„ {116 18{ {0 $€78€8 ४16 1101 {07111 11 {€ 11678 ©01161107, 
, द, ल, ^. 8. 8. ५14 8. 13. (४)-सभ्येः नारतैः न दुरात्मभिः 

, काल्यायनस्परतिखायोद्धषरे, ७२ 
प 171लप्वत्व् रा 6}0145[00175101112, ©, 0. 8, प9. रश श्प् 

" अप्रत्ययोऽयश्च- नि, 
, मनु, <, १८ 

मनु, ८, १२ 

ॐ ल # 9 र ॥ 

ॐ ~ 
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"यतत धर्पो ह्यधर्मेण सद्यं यत्रानृतेन च, 

हन्यते प्रेक्षमाणानां" हतास्तत्र सभासदः ॥ 

मचः (८; १६ १७, १५ 

हषो हि भगवान् धमेस्तस्य यः कुरुते तलम् । 
शछरषलं तं बिदुर्दबास्तस्माद्धमं न रोपयेत् । 

एफ एव सुहृद्धर्मो निधनेऽप्यनुयाति यः । 
शरीरेण सयं नारं सव॑मन्यत्तु+ गच्छति 

[चै ७४, ॥? क ष ९. [ (कए 

धम पव दताः दन्ति धपा रष्नावि राघ्चतः। 

तस्माद्धमां न °दन्तव्यो शानो धर्मो हृतो वधीत्? ॥ 

नारद्; (२, ११; ३, १७. 

येतु सभ्याः समां पराप्यं पूर्ण ध्नायन्त आसते! 
क 

र यथापां न चदूनरूयुः° सर्वे तेऽनृतवादिनः" ॥ 

1. मनु, ८; १४ 

2. इताः” शवतुल्या भवन्तीति निम्यन्त-(मेखातिधिः) 

३. बृषलशब्दनिवंचनेन मिथ्यादर्शी निन्यते । न जारिद्षलो ब्रषलः, करं ति यो शषस्य 
कामवर्षिणो धमस्यां कुरुते । निदतिवचनोऽरशन्दः ॥ (मेधातिथिः ।) 

4, अन्यत्न-द् ; अन्यद्धि" इति मेधातिथिपाठः 
९. हतः व्यतिक्रान्तः- (मेधातिथिः) 
6. हातम्यो-ज. 
7. मनोधमोहितोऽत्रवीत्-द. 
8. 44. 9. 8.-अवदीत् ; अवधीत्-ल ; अनवीत्-उ, 
9. नतेब्युः-ज, 

10. ये सभ्या अघमविच्छेदस्थानभूतां समां प्राप्य वादिप्रतिवादिनोः सैदेहविच्छेदा्थिनो- 
रपि अन्यकायंन्यासक्ता इव किञ्चिदन्यदेव कार्यान्तरं ध्यायम्त इव तृष्णीं तथा आसते तिष्ठग्ति 
एकस्य जयमपरस्य पराजयमवसरप्राप्तमपि न ब्रुवते ततस्ते स्वेंऽपि अदूतवादिसमाना राश 
बरहभ्याः । अद्रतवादिविनययोण्या इव्यर्थः | (अकल्द्ययः) 
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यतर सभ्यो जनः सवैः साध्वेतदिति मन्यते । 

स निहक्चसयो विवादः स्यास्सश्चदयः' स्यादतोऽन्यथाः | 

पूननांरदः (३, ३८] 

न सासा यत्न सनि इद्धाः 

बृद्धानतेये न वदन्ति धमम् | 
धमः स नो यत्न न सल्यमस्ति 

सलं न तयच्छकमभ्युपेति ॥ 

कालयायनः [८०, ७९, ८ १। 

कायस्य निणयं सम्यक्ताः सभ्यस्तता वदेत् । 
अन्यथा नैव कतव्य" वक्ता दियणदण्डमाक् ॥ 

ल्ञेहादक्ानतो वापि मोहाद्रा रोभतोऽपि बा। 

भयत सभ्योऽन्यथावादी दण्ड्यः सभ्यः स्मृतो हि सः ॥ 

सभादाषात्तु यक्ष दय सभ्यन तत्तदा । 

काय तु कायिणामेवें निशितं न विचारयेत् ॥ 

1. 9. 3. (४)-सत्यस्स्यात् 

2. व्यवारदशनगतो लोकः सभ्यजनो जनश्चन्दादवगम्यते । अतन व्यवहारे निष्पन्ने 

सवै सभ्याः । तथा सवांऽपि सभ्यजनः साधु तदस्य छोकोऽपि साध्वेतदिति मम्यते जानाति। स 
एव भ्यवहारो निरदशस्यो शेयः । अतोऽन्यथा विपरीतखसूपः; सशल्य एवावमन्तम्यः | इति 
भअसष्टायः ॥ 

8. “सम्यग्शास्वा' इति अपराकपाटः (प. ६०२३) 
4. 'वक्तन्यम्' इति तस्येव पाठः 
५. (तन्न इति अपराकं 

6. दण्डयो ऽसम्यः-इति अपरकं-स्पृतिचन्द्रिकापाठः 
7. 'ले्ी' रागः । मोहः” विपरीतश्चानम् । (स्प, च. ४५०) 

सभ्यदोषा' इति स्श्रुतिचन्दिकापाठः (ए. ५१) न 



$्यवहार काण्डे समञ्गोपदेशः देश, 

बहस्पतिः [१, १०८] 

अन्यायवादिनः समभ्यास्तथैबोत्कोचजी विनः । 
के 

विन्वस्तवश्चकाश्चैव निबस्याः सवे एवते ॥ 

विष्णुः [५ १७९-१८ ०. 

कूटसाक्षिणां" सवेखापहारः कायः । उत्कोचजी विनां सभ्यानाम्? ¦ 

काल्यायनः; [७०] 

अनिषटत्तेः तु यचर्ये सेभाषेत रहोऽ्थिनम् | 
प्राह्िवाक्रोऽथ दण्ड्यः स्यात्सम्यथेव न संशयः ॥ 

बृहस्पतिः [१, ७६०] 

भाङ्वुवाकः सदस्यानाप्रुपजीग्य प्रतानित्र। 

भ युक्तियोगा्रोऽर्येषु निणयेत्तु स दृण्डभार् ॥ 

इति भद्ृहूदयधरात्मनपहासन्षि विग्रहिक 

भटृश्रीमहक्ष्मीधर विरचिते कृत्यकर्पतरां 
व्यवहारकाण्डे ग्यवहारपरकरणम् ॥ 

(2) 
न 

&&.- , --ग्दे 

[= ~ १ 

1. कूटसाक्षिना (स्मर. च. ५१) ; साक्षिनां-द. 

2. 'सम्यानांच'; बि, 

3. ज, द, ^. 9. 8. 811 8. 3. (४)-अनिर्णीति 

4, अर्थिणि-ल. 
6. फ 10111 28610९0. $ पा, प्शा718611])18 10 [९ {एफ 81. 

6. (^तययुक्तियोगायर्थे्र निणेये न व दण्डभाक्" इति व्यवहारनिणैयपाठः (7. 20) । 
कोऽयं बृहस्पतरङ्कितश्च ॥ 

7. इति महाराजाधिराज श्रीमद्रोविन्द चन्द्रदेव महासांपिविग्रहिक भट्दहदयधरात्मज 
भ्भीरक्ष्मी धरेण विरचिते कृत्यकल्पतरो वयवदहारकाण्डे श्यवहारप्रकरणम् ॥-- बि, 



4 

अथ व्यवहारटक्षणम् 

तत्न काल्यायनः [२५-२६] 

परयनरसाध्ये विष्छिनने' धमारूपेः न्यायविस्तरे । 
साध्यमृूढस्तु यो वादो व्यव्हार; स उच्यते ॥ 

वि नानार्थेऽवः सन्देह हरणं हार उच्यते+ | 

नानासन्दे ह हरणाद्रय्द।र इति स्पृतः। 

(्रयत्रसाध्ये ' प्ेललादिरे । ‹पिच्छिने' भोगविरहिते। धमाख्यो, यो 

“न्यायविस्तरः ' न्यामो विस्तीयते असिन्निति न्यायविस्तसेण धमाधि- 

करणम् । तत्र यो वादः शर व्यवहार इयथः । 

व्यवह।(राुष्तं नारदः [१, ४, ८.१४, २६-२९, १५.२०) 

"सोत्तरो नात्तरध्ेव घ विङ्गेयो द्विरक्षणः। 
सोत्तरोऽभ्यधिको यत्र विटेखापूकः पणः ॥ 

स चतुष्पाश्चतुःस्थानशथतुःसाधन एव सः 
चतुहितथतव्यापीः चतुष्कारी च रवितः ॥ 

, विच्छिर्ज-द्. 

^. 3. 3. &1त 8. 2. (2) षम्य 
, च-ज ४10 द् 

 शछछोकपादोऽयं टुः विक्रानीरकीये | 

„ ॥#. 9. 3 ध्वा ~. 1. ()-धशरया ; धर्मास्ये न्थाये विस्तरे न्यायो, इति-ज ; 

धर्मास्ये म्यायविस्तरे न्यायो-द 8114 नि. 
6. ‹रे धमाधिक्ररणात् तत्न व दः^द्. 
7. सोत्तरोऽनुत्तरश्चेव इति-मु. ना. स्मृ. धात् बि. 
8, चदुहितश्चव््॒यायां (१) इति-उ. 

लर + &@ ?< ।~ 
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तियोनिदरेयभिगोगश द्वि्रागे द्विगतिस्तथा । 
अष्टाङ्गाऽष्राद रषदः शतमाखस्तथेव च ॥ 

धमे व्यव्हार चरिते राजश्चासनप् । 
चतुष्पाद्रयवहारःऽयमुत्तरः पूवे्ाधकः' ॥ 

तत्र स्ये स्थितो परमो =गवहारश् सातिषु | 

चरित्रं पुस्तर्रण- राजाज्नायां तु शासनम् ॥ 

सामाघ्युपायसाध्यस्वराज्तुस्साधन उच्यते| 

+चतुणोमपि वणानां रक्षणात्स चतुरहः ॥ 

कतृनसो साक्षिणश्च सभ्यान् राजानमेव च । 
¶उ्याप्नाति पादश्नो यस्माचतुव्यापी ततः स्प्रतः॥ 

धमस्याथेस्य यज्ञसो लोकपक्तेस्तमेव च ।] 
चतुणां करणादषां चतुःतारौ प्रकीर्तितः ॥ 

कामात्कराधाञ्च रोमा निलया यस्मात्वतेते | 
तियोनिः कील्यते तन तयततद्द्िधाकृनम् ॥ 

द्रयभियोगश्च चितेः शदारन्वाभियोगतःः | 
प रङ्ा सना" णतु समगत दोहाभिदशेनात्"" ॥ 

1. पूर्वबाधकः दतिमु. ना. स्म्; 'पूवत्ताधकः इ त-उ, बि. 
2. "पुस्तकरणे' इति-मु. नार., वि. न॑ 
* व्चतुर्णामाश्रमाणां च.' इति य. नार. 
8. (कृततुनथोः मुद्ितनारदे बिकानीरकये च 

4. इदं शनोकार्धद्य मूटेऽत श्रटमिव्र भाति । वि. को. ना. स्मृतो च दृश्यते 

९. चदुष्कारीति चोर्यते इति तत्नैव 
6. द, ^. 3. 3. :८14 >. 1. (धो-विवादङ्त् 

१. द, ^. 9. 13., ज. 4 3. 93. (1) -द शनात् {01 योगतः 

8. सदां इति-ज ५110 द. 

9. ।तत्संसगात्" इति द. 
10. होढादि दर्शनात् तत्रैव 

सखकौयं द्रव्यं यन्नष्टं तद्धोदमुच्यते । तं दष्टा योऽभियोगः परस्य दीयते स तत्वाभियोग 
उश्बते | बन्न शङ्काय।गस्य देवकु निणयस्थानम् | तत्वाभियोगस्य राजकुरमिति-(भसहाथः) 

© 
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पक्षद्रयाभिसम्बन्धाद् द्िद्रारः सबरुदाहूतः। 

पूषेवादस्तयोः पक्षः" प्रतिपक्षस्तदुत्तरः ॥ 

भूतच्छरन्रुसारित्वाद् द्विगतिः -समुदाहूतः । 
भूतं तत्वाथसंयुक्तं परमादाभिहनं उरम् ॥ 

राजा सपुरुषः सभ्याः शासं गणक्रटेखकं । 
हिरण्यमपिरुदकमष्टङ्गः -सथुदाहूतः ॥ 

ऋणादानं ह्यपनिपिः सम्भूयाोस्थानपेव च| 

“दत्तस्य पुनरादानमश्ुश्रषा ऽभ्युपत्य च ॥ 

वेतनस्यानपाकम तथेत्राखामेविक्रयः। 

विक्रीयासंप्रदानं च कीलानुशय एव च॥ 

समयस्यानपाकमे विवादः प्षे्नस्तथा । 
छी पुंसयोश्च सम्बन्धो दायभागोऽथ साहसम् ॥ 

वाक्पारुष्यं तथेवोक्तं दण्डपारुष्यमेव च । 

दृतं परकीणक चेवेत्यष्टादश गविधिःस्पृतः ॥ 

एषामेव प्रभदोऽन्यः शतमष्टोत्तरं स्पृतम् । 
क्रियामेदो मदरुष्याणां' शतशाख निगद्यते ॥ 

‹विडेखा' शिरि (ठका! सदसस ग नः क वेटेखा' जिखितम् । शङ्का" सदसत्संसगात् आसन्नाशांरादयः, तत्सं. 

सगाचोरत्वादिसंमावना भवतीत्यथः। होढशब्देन व्यमि चरितं चिहषरुच्यते । 

111 €8. 

5. "पदः 071 विभिः! इति-मु. ना. स्मर, बि, च 

6. “एषामेव प्रभेदोऽन्यो दवार्चिंशदधिकं शतम्” इति मू. ना. स्मृ, 

7. क्रियामेदान्मनुष्याणाम् इति मु. ना, स्म. 

1. पूर्वतः पूववादश्च हति बि, 
% 81104 3. स उदादहूतः.'-द. 

4. ^. 8. 2.9. 3. (४), ज ध्व द जा 1}1€ 8प्८८८८व्ा7४ {1166 



द्यवदारकाण्डे व्यवहारलक्षणम् ७६ 

मनुः [८) ४-८। 

तेषामादपृणादानं निक्षेणोऽखामिविक्रयः । 
द् सम्भूय च सपुत्थानं दत्तस्यानपकमे च ॥ 

वेतनस्येव चादानं संबिदथ व्यतिक्रमः । 
कयविक्रयानुशयो व्रिवादः खामिषाल्योः ॥ 

सीमाविचारघमश्च पारुष्ये दण्डवाचिके | 

स्तयं च साहसं चेव स्लीसंग्रहणपेव च 

सी पुधर्मोः विभागश्च चूतपाहय एव च । 
पदान्यष्टादशेतानि ग्यवहारस्थित।(विह ॥ 

एषु स्थानषु भूयिष्टं विवादे चरतः वरणाम् | 
धमेशाख्े समाभ्निल्य इयात्कायविनिणेयम् ॥ 

+इति भट्हूदयधरास्पजः विरचिते 

कृल्करल्पतरो व्यवहारकाण्दे 
^व्यवडारलक्षण।पर|करणम् 

1. ^, 9. 1. 9. ॥3. (४), ज त द 1€६त-स्रीखधमों 

. ^. 9. 1., 9. 13. (४), द ९110 बि 1€६त-विषादश्वरतां; विवादं चरतामिति 

मु. मनु 
3. धम शाश्वतमाश्चित्य, इति मुद्रितनारदपाठः, 

4. इति महारानाधिराल श्रीमद्रोविन्दचन्द्रदेव महासांधिविग्रहिक भटृभरीलक्ष्मीधरविर- 

चितहृत्यकस्पतरो व्यवहारकाण्डे व्यवहारलक्षणम्' (बि. को.) 
9. &. 9. 13., 9. 1. (४) ४10 द् 18४९ श्रीलक्ष्मी धर 11616. 

6. ररूक्षणप्रकरणम् (ल); ग्यबहारप्रकरणम्-(द,) 



९ 
अथ विचारविधिः 

ततर बृहस्पतिः [१-४५-४८ १६५; ६५] 

दुगेमध्ये गृहं याजलटक्नान्तरिते पृथक् | 
भाग्दिि पराङ्युखीं तथ्य लक्षण्वां कस्पयेत्छमाम् ॥ 

मास्यधूपासन।पेतां! बजरन समन्विताम् । 
प्रतिमाटेख्यदेमेष युक्ताभगन्यम्बुना तथाः | 

पूबाहे तापधिष्ठाय इृद्धाालयान्रजौ विभिः । 
पश्येत्पुराणधमाथस।स्राम श्ृणुग्रातया । 

राजा कायाणि सपदयल्मा्गिवाक्रोध्यवा द्िजः। 
न्यायाङ्गान्यग्रतः इसा ` सभ्य स्रदते स्थितः ॥ 

कात्यायनः [६० ६६, २१. 

सभास्थानषु पूबाह्तं कायोणां निधय तरृपः। 

'कूयाच्छाद्खपरमाणन पागंणःमित्तकषणः" | 

दिवसस्याष्टमं भागं शुक्त््रा काठलत्रयं तु यत् | 

स काटो व्यवहाराणां ज्राद्वरषटः षर; स्परतः॥ 

1. भूमासनो-द. 

2. 9. 73. (2.)-प्रतिमटेख्यादारेश्च सक्ताम्धेष्रुना तथा 

8. सत्यशास्र-द. 

4. (नि्णयम्' इति व्यघष्धारमातृकापाटः 

8. 8. 28. (ॐ)-कायं शास्र प्रमाणेन साध्यनामित्रकर्षणः 

6. ^. 8. 1, ज, द-कनः 

7. 4. 9. 7; बि. 21 9. 43. (५)-मागत्रयं 



व्यग्रहारकाण्डे धिशारविधिः ४५ 

पूवेपक्षश्चोत्तरं च ̀  प्रत्याकलितमेव च । 
क्रियापादश्च तेनायं चतुष्पात्सथ्रुदाहूतः ॥ 

अष्मभागोऽत्र आव्रोऽपपहरः । 

नारद्ः [१, ६६} 
आगथः भयम कार्यो व्यवहारपः ततः । 

चिकित्सा निणयश्नेति दशेनं स्याचतुरविंधम् ॥ 

आगमः, भाषोत्तरयाः' श्रत्वा लिखनम् । "ग्यत्रहारपदम्' ऋणादा- 

नादिषु इदं पदमिनि व्यवश्धपनम् | (चकिस्साः विचारणा । 

बृहस्पतिः [१-:; २-] 

पूवेपक्षः स्मृतः पाटो द्वतीयश्नोत्तरस्तया | 
भ्वी (~ ^^ 

क्रियापदस्तथा चान्यशघतुथां निणेयः स्मृतः ॥ 

मिथ्योक्तो तु चतुष्पादः प्रल्वस्कन्दूने तथा | 
शप्राद्न्यायश्च स वि्ञेयोः द्विपास्संपरतिपत्तिषु ॥ 

याज्गवस्क्यः [२, ५। 

सपृलयाचारस्यपेतेन ार्गेणाधर्षितः परैः । 
आवेदयति चेद्राज्ञे व्यब्रहारपदं हि तत् ॥ 

# 1 

, प्रत्याकलितमेव-ल. 

, भाद्यो यः प्रहराधः-ि. 
4. 9. 1. २1५ >. 1. (६)-किचित्साः 'विविस्सा' (४) ९९) 

. भाषोत्तरे-तरि. 

. दिषु समादि्द-द . ऋणादानादिष्वन्यतमादिदभिति-उ, 
, प्राक्ष्यायास्ता तु विज्षेया-ज. 

7. ^. 8. 1;. ४14 >. 1. (४)-प्राडम्यस्सवुविन्ञेयो 
8. तदेव हि व्यवहारपदं यत् स्परत्याचारम्यपेतेन बाह्येन मार्गेणासैवद्धेः खलीकृत इयेवं 

कश्चित् कथयेत् । न तु स्यं कायारम्भक्र इयथः । स्परतयक्तं आचारः स्मृत्याचारः । कुलघमांय- 
मिप्रार्य वेतत् । परैरिति गुरिष्यवादनिवृदयर्थम् । व्यवहारः पदनीयो निरूपणीयतयेदयर्थः | 

(विश्वरूपः) 

ॐ € ~> <= £< ^~ 



४६ छुष्यकल्पसंसः [६ 

उशनाः 

कायैशदिश्य "पीडां यः कश्चिद्रा नितरेदयेत् | 
पदं तदष्ादशविधं! विवादानां प्रकोतितमर् ॥ 

बृहस्पतिः (१, १६९ 

आगमानां विवदतामसनब्रद्रादिनां वरषः। 

वादान् पश्येदात्मदतान्न चध्यक्षनित्रेदितान् ॥ 

कात्यायनः [२७) 

न राज्ञा तु विरिष्टेनः धनकोमेन वा पुनः| 

स्यं कायांणि कुवीत नराणामविवादिनाम्" ॥ 

मनर, | ८, ध २ | 

नोत्पारयेत्खयं कायैः राजा नाप्यस्य परुषः । 
न च प्रापितमन्येन प्रसेदथं कथञ्चन ॥ 

(न ग्रसेतः नापेक्षत । 

बृहस्पतिः [२ २६-२७; १, १७०. 

अष्रादशपदो ब्रादो विचार्यो विनिवेदितः, 

सन्त्यन्यानि पदान्यत्र तानि राजा विक्चेस्छयम् ॥ 

, पीडावा यः-न, द, बि. 

. द्राशि वेदयेत्-द, बि. 

. एतदश्टादश-ज, 

^. 9. 3. ४14 9. 1. (४)-पदं तदष्टादशधा 

. आगतानां इति भाधवपाठः 

, न राना तु वशित्ेन' इति उ्यवहारम।तृकायाम्। 

4. 9. 1, ज, द 2114 8. 23. (४)-अविवादताम्; अपि बादिनाम्-बि, 

. कार्य विब्रादवस्तु | नोत्पादयेत् न प्रवर्तयेत्--(मधातिथिः) 
, 4.9. 0 ज, द; वि 2114 9. 3. (४)-यानि << ॐ ~ ॐ छ + @ ८ ~ 



उ्यवदारकाण्ड त्रिचारविधिः ७.७ 

'षद्मागकरशुरकं च समयातिक्रभो निधिः 
वधः संग्रहणं स्तेयमासेधाङ्ञाव्यतिक्रपःः ॥ 

पीडितः खवमायातः शाकीनोऽ्थी यदा भवेत् । 

प्ाङ्किवाकोऽपिभ्तं पृच्छेत्पुरुषो वा शनेः इनेः ॥ 

अन्यानि" करशुरकादीनि । “विशेत्! +अवेसेन । शालीनो'ऽपरगरभः । 

कात्यायनः [८ &-८ ७) 

काठे कायाथिनं षृच्छेसणतं पुरतः स्थितम् । 
किकार्यकाचते पौडामा मैषीत्रेहि मानव॥ 

केन कस्मिन् कदा कस्मातपृष्ठेदेव्रं समागतः । 

०----~ न~ ~~ -~ 

सशस्रोऽनुत्तरायश्चः प्ुक्तकर्छः सहासनः। 

वामहस्तेन वा सरग्वी वदन् दण्डपत्राप्तुयात् ॥ 

भौतमः [१२) २७] 

पराहविवाकमध्याभवेत् \ 
प्राङ्िवाकमनुवर्तेतेत्ययः । 

(नकि 

'स्तेयतिवाद्पदे मनुः [८) ३१२.३१३] 

षषन्तव्यं प्रभुणा नियं ल्िपतां काथिणां रणाम् | 

बाण्द्रद्धातुराणां तु हवंता हितमासनः॥ 

1. ^.89.18, ज, द, बि ४11५ 9. 8. (५)-यद्धागकरश्युस्करं; भागहरणमिति 

व्यवदारमातू कायाम् (]. २५6) 
९. 8. 13. (६)-श्रेयमात्मधायाग्यतिक्रमः; चेय पासेषाज्चाग्यतिक्रमः-उ. 
8. 4.9.13, ज, द् पत् 93. 3. (४) -प्राङ्किवाकस्तु 
4. निनिशेत-उ, 
8. योवा युक्तकक्चः-द्. 
6. सूत्रमिदं काव्थायनोयत्ते स्वलनात् पठितं उदयपुरकोशे 
7. बिकानीरकोशे ^स्तेयवितादे* एतदारम्य 'मदहीयते' इयेतत्पगंम्तं भषम् 



७८ कृष्यकल्पतसखः (६ 
^ 

@ = ण, च 

यः क्षिप्नो मषयलयाततस्तेन स्वो महीयते | 
न्दे यस्तवैन्व्यान्न क्षमते नरफ़ं तेन गच्छति ॥ 

'क्षिपताम्, गजयताम् । 

नारदकाल्यायनौ [ना, २, १८; का, १२९] 

धरागादिना यदेकेन कोपितः करणे बदरेत् | 
तदोभिति टिखित्मवर वादिनः फचर्कादिषु ॥ 

बृष्स्पतिः [*, १२४] 

अथिनस्तदचः कायं बचः प्रत्यथिनस्तथा'। 

परोपय पटमादवादन्यथा नरकः भवेत् । 

न्दम् ऋणादानादि । आदधात्" निणयतवेन खीकुयात् । 
¢ ~ र 

पुनब्रृस्पतिः [२.४२,) २२; ८-१३। 

राज्ञा विवर्जिता यस्तु यश्च पौरविरोधञ्रत् | 
राष्टस्य वा समस्तम्य प्रकृतीनां तथव च ॥ 

अन्यायेनः पुरग्राममहाजनपिरोधकः | 

अनदेयास्तुते सर्म व्यव्रहाराः परकीर्तितः ॥ 

अप्रासद्धं सदोषं च निरथं निष्मधो जनम् । 
असाध्यं वा चिर्दधुं वा पक्षं राजा विजयेत् ॥ 

1. भक्षिपताम्' गर्हताम्-वि, 

2. अर्यं शोकः मुद्रितनारदीये एवं पल्यते-- 

रागादीनां यदेकेन कोपितः करणं वदेत् । 

तदादां तु छिखेत्सवं वादिनः फलक्रादिपु ॥ 

3. ^. 8. 13, ज, द ५114 8. 3. ()-अथिनो यद्वचः; अर्थिनश्च इति उ्यवषहारसोश्ये 

4. ^. 9. 1, ज, द् 14 8. 13. (५)-वाचो प्रलर्विनां तथा 

5. भमम्ये वाये पुर' इति परारारम!धवीये; (भयो जनपदग्राममहाजनमिरो धडृत् शति 

इव वद्ारनिणेये, प. २७ 



व्यवरारकाण्ड पिचाधवेधिः ७९ 

न केनचिक्करतो यस्तु सोऽप्रसिद्ध उदानः | 

अन्यराथः' खाथदहौनथ सदराषः परिकोतितः॥ 

असपापराधः खटपार्थोः निरय इतति स्पृतः | 

स्कायवाधाविहीनस्तु चिङ्गेणो निष्वसोजनः॥। 

कुसी दायः पदर्हीनो व्यवहारो मिरथकः | 

दाङ्पारष्यादि मिश्व विष्रेया लिष्रयोजनः ॥ 

मपानन प्रदरनिव्यं र्गूुङ्गक्नं धनुः | 

असंभाव्यमस्पध्यं चं पश्चसाहपरनीषिमः॥ 
म [ऋ २ 

स्मन्नावरिते पक्त चादृ वः$ऽय राजनि 

एुरे रटे वि्रनः स्याद्िहद्रः सोऽभिधीयो || 

अपसिद्धरिति | यवः पः तपोगवाव्यात्रपवाध्यायां रा शक्षिणाग्रदधि- 
द्विगुणा परोक्ता रा दूरा र सयदक्द्धत् । इ्मीरटिव्यतरहारा- 

शतरैशाथेविपयास्तेना भरथः ¦ वावारुष्यादिमिर्दितासकेः हीनो 
निष्प्रयोजनः! । 

कालयाधनः [९२९-* *५| 
पुरराध्रःवसदय युत (एञवरिदजिन्ः। 

अनकपदसटषने; वकता च हरन्् 

हुपतितं गच्छन उ्थरदष्रेवु सििरम् | 

कृतं उन्ल् ह्ीमादरयः वस्वदुदुदम। ॥ 

1. थद्. 

2. याद्पार्था--त्र, 

2. कायविधि-उ. 

4. दक्षिणब्द्धिः द्विगुणा पुराणोक्ता-द. 

(यश्च राषट्विश्डश्व इति पिश्वरूपणाठः (यार) २५५, 
6. (राज्ञा बिव[जतः' इति विश्वरूपधाटठः 

|| 



५० करव्यकद्पतशखः [६ 

(अनेकपदसङ्गीणेः 'नानाविवादभरयुक्तः पक्षो युगपन्न सिध्यति, एव- 
मनोऽपि पक्षो युगपन्न सिध्यति। नतु नानापक्षनिर्दे्ात्तस्य हानिः 
स्यात् । कितु तदपि राजा तत्व्रतिपन्नं ठेखयेत् क्रमशो निरूपयितुम् । 

५ 

यत तु नानाविवादपदानि एकदेतसाध्यानि मरन्ति तत्र युगपदेव निण्यः) 

श्रहस्पतिः ऋत्यायनश्च, पुनयेमः 

न्यायं वा नेच्छते ऊतेमन्यायं वा करौनि यः| 

न खेखयति यस्त्पेनं तस्य पक्नोन् विध्यति 

(> ५, 

विरुद्धाश्चाविरुद्धाश् द्रत्रप्यर्थो+ निवेशिता । 

एकस्मिन् यन्न ह्येते ते पक्षं दूरतस्त्यजेत् ॥ 

बृहस्पतिनारदां (व, १, १३५॥ 

एकस्य बहुंमेः साध स्लमः प्रष्यक्ररंस्तथा 
अनादयो भवेद्रादो पमेविद्धिरदाहूलः ॥ 

एकस्य बहुभिः सधरिनि---एकस्य वहुभिः सह नानाथेविषयो विषादो 

युगपन्न विचारणीयः । एका पिषयस्त॒ विचारणीय एषः | स्रीभिरिति 

भतादिपरवशामिः । प्रेष्यकरेः सखामिपरतन्तैः तेनानयुङ्गातः । 

बृहस्पतिः [१,) १२४-१२५| 

गरुरिष्यो पिनापत्रा दम्पती खामिभरदयक्रौ 

एतेषां समवतान व्यवहारा न वयमप । 

. नानाविवादपदप्रयुक्तः-वि, 

, निणयः कायः-नि. 

, बृह; २, ८४४५ ; क.) ५३२९, प्रथमे 

द्वावप्येतो-द, 

, पूर्वार्धमा्रं मुद्धितनारदस्प्रतौ; २, ४८ 

` (एव, टत्नम्-बि. कोशे 

४ 2 2 +¬ 

> ष 
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एवं परीक्षितं सभ्ये; पूरेष्ष' तु टखयेत् । 
अप्रसिद्ध पुरद्विएटं विवादं न विचारयेत् ॥ 

व्यवष्टारो न विद्यत इति । रुरुश्िष्यादीनां विवादो भाषोत्तरश्रष्रण- 

पूवैकं राज्ञा न विचारणीयः परि तु येन केनापि प्रकारेण तमर्थं खयमव्रगम्य 
यथावत्? व्यवस्थाप्य विवादयुपशमयदिलयथः । 

नारद्; | १२) ८९ 

इष्यासूयासथुस्थे तु भसेरम्मे कामहैतुके | 

दम्पती विवदेयातां खज्ञातिषु न राजनि ॥ 

+तातिष्येव खविवादमावेद्येतामिलयेः । 

कालयायनः [८७, ८८] 

एवं पृष्टः स यद्रयास्छसम्यत्रोह्यणेः सह । 
विचायं कायं न्याय्यं वेदाहवानाथमतः परम् ॥ 

द्रं बा निक्षिपे पुरुषं या समादिशेत् । 

न्याय्यम्, न्यायाहम् 

बहस्पतिः (१, १४४। 

यस्याभियोगं इरे तथ्येनाश्ङ्कयाऽथवा । 

तमेव साधयेद्राजा पुद्रया पुरुषेण तु ॥ 

नारदः. (९, ४७-४८। 

वक्तव्पेऽ्थे न तिष्ठन्तुत्कामन्तं च तद्वः । 

आसेधयेद्धिबादा्थी यावदाहानदशेनम् ॥ 

. पूवपक्षे-दं, 
. षस्तु ग्यवस्थाप्य-द. बि. 

, संबन्धे रागहेतुके इति मुद्रितपाठ; 

, शातिश्रेन खविवाद-उ. च <> 2 ।-~ 
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स्थानासेधः कालद्रतः पभासात्कमणस्तथा । 

चतुर्धिधः स्यादासेधस्तपा्िद्धो" न लक्षयेत् ॥ 

वक्तव्ये सन्दिग्पे। न तिष्ठन्त" -निणयायथपपरवतमानम् । न केव्ररंन 

प्रवतेते, तत पव उत्क्रामन्तं च याम स्रवः तद्रा जस्ेधयत्ः निरुन्ध्यात् । 

"तथा थयावदाहानद् सनम् रज्ञा यातदहूयत इल्यथः। 

सस्थानासधःः- नास्मात् स्थानाचलितन्यमदस्वः) यदि चलसि तदा 
तमेव तारन् दण्डाः भवाति | एव दालद्रृतः-- अदला यादे भाक्ष्यस तदा 

तवेव तावान् दण्ड इत्यादिरूपः । भ्र सदर-ययदेस्वा प्रमि गच्छासि तदायं 

दण्डस्तवेयादिरूपः । कमणः! येग्यदरखा अध्ययनादि करोषि तदाय॑ते 

दण्ड इत्यादिरूपः ॥ 

काल्यायनः [१०३-१०८) ११०. 

उत्पादयति यो दिसां देयं बान प्रयच्छति । 

याचमानाय दोसील्यादाटष्योऽसौ वरषान्गया ॥ 

आत्रेय तु" नृपे कायेमसन्दिग्ये प्रतिश्चते । 
तदासेधं नियुञ्जीत यावदाहानदरनर् ॥ 

ऽक्रिया(शिनावरुदः सन्नासेधं चद्विशक्षयेत् । 

1. नासिद्धस्तं विषटद्धयेत्, ईति मुद्रितनार्दीये 

2. अत दर्भद्धामातृकापाठो यदीतः ; गथमप्रवत्तमाने, न केवरं न प्रवर्तते, तत्त एषोस्को- 

वम च-उ, 

8. येत् । निरन्ध्याप्-घ) द; यत निर्ध्यत-उ, 

4. तश्च-वि. 

5. दण्ड इति दण्डो-ति, 

6. तवेतावान्-ि. 
7. आवेयस्तु-उ. 

६, का, स्थु. सागोद्ध)* नासि 
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खहस्तेनापि रोद्धग्यो यशसो न" विभावयेत् ॥ 

आसधयोग्य आसिद्ध उत्काधन् दण्डमरतिः। 

आसेधयंस्त्वनासेभ्यं राज्ञा हास्य इति ।स्थतिः॥ 

> 

असन्दिग्धे पतिश्चते' निबरदिते काम शङ्गा निधित, विचायसेन भरति. 

नात श्तयथः । (तदासेधः' तस्यासेषः। खदस्तेपीति । यदासौ अथिनोः 
विवादनिमित्तां क्रियां लोके परिभावयितुं न" श्वरुयात्् तदा खष्टस्तव्यापारे.- 
णापि उपारुन्ध्यादित्थेः । 

नारद् (१; ४९. 

नदीसतारकान्तारदुर्दशोपशवादिषु । 
आसिद्धस्तं परासेधपुत्कामन्ापराध्युयात्ः ॥ 

कालयायनः (१०७, १०६ 

दरक्षपवेनमारूढा दस्त्य्वरथनोसिताः | 

विषवस्थाश्च ते स्वे नासेध्याः कायंसाधक; ॥ 

यस्त्विन्धियनिरोधेन व्यादहारोच्छवस्तनादिभिः। 

आसेधयेदनासेधेः° स दण्ड्यो नत्वतिकरमी ॥ 

1. तां विभाषयेत्-उ. भि, 

2. ^.9. 8; 9. 1. (५); द ५11 जे 1९84 {11९ 1116 घ्राप्ह; आसेषयोग्य 

उक््रामं दण्डमहति चोत्तमम् । 

8. अर्थी तां-उ. 

4. ।न' डुप्तम्-उ, बि. 

५. नदीसतारस्तीरगमनम् । कान्तारं भयानकं बनम् । दुर्देशः कुप्रदेशः । उपग्रमो देय- 
भङ्गः । शोकादयुपष्टवो बा । इदशेधु प्रदेरोष्ववररेधु च आसिद्ध आसेधं ग्यतिक्रामन्द्रपस्यापराभ- 
प्राप्तो न भवति ॥ (असषह्टाषः) 

6. "आसाधयेदनासेष्मम्' इति स्शतिचन्द्रिकायाम् | 
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सं भूतेऽर्थै' य आसिद्ध प्रलयासेधयते स तम् । 
शास्यो भवेत्तदा दण्ड्यो ह्यसंभूते सएव तु ॥ 

आसेधनतां यदि वे सन्िग्पिऽयं परस्परम् | 
तयोरतिक्छमे धम्य ततन दण्डं धदापयेत् ॥ 

(अनासेषैः' आसेषरा्ैरुच्छ्वासादिभिः । संभूतः यथाभूते । 

बृहस्पतिः [षृ, २२, २६, २२। 

ग््ा्ाद्रादोघयतो रगौ राकार्तीन्मित्तबालकाः | 

म्तोटक्तोऽतिषटद्ध् वृपकार्योचतो त्रसी ॥ 

ऽआसन्नसेनिकः सख्ये कपका वापसङ्क 

विपपस्थाश्च नासेध्याः स्नीसनाथास्तयेव च ॥ 

(संख्ये, सङ्घामे । वापसंग्रहे' अना दिसस्यसंबन्पे | 

“नारदः [१ ५२-५५। 

निवेष्टुकामो रोगार्तो यियिक्षुव्येसने सितः 

अभियुक्तस्वथाम्येन राजक्रार्योययतस्तथा | 

गर्वा प्रचारे गोषाराः सस्यारम्मे कषीवलः | 

श्षिह्पिनथापि तत्फारेनायुधीयाशः विग्रहे ॥ 

अपराप्तव्यव्रहाराञ्च दृता दानोद्यता त्रवी | 

1. 4.8. 8, ज, द 84 9. 13. (४)-च 07 अर्थ 

2. शख्रो-उ. सततो-वि, 

9. आसन्ने सेनिकः-उ, ति. 

4. “नारदः? इयारभ्य कुषीवलाः' देतत्पयन्तो अन्धः ठसः उदयपुरकोशे | हश्यते च 

निकानीरकोशे | 

१, तत्काकमायुधीयाभ-द. 
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'विषमस्थाश्च नासेष्याः न चेतानाहयेन्तरपः ॥ 

काल्यायनः [१११ 

अभियुक्तथ रुद्ध तिष्यश्च तरपान्नमा। 

न तस्यान्येन् कतेग्यमभमियुक्तं विदुयुधाः ॥ 

च्याः 

योगी ग्विवक्रुरन्मत्तो धमार्थ उग्रसनी व्रती । 
दानोन्श्ुलो नाभियोऽ्यो नासेःयो नाहयेचर तम् ॥ 

नासेध्या इल्यव्रद्रत कालयायनः [१०९) ११०, ९७] 

श्रतिष्ठामिग्रयातश् कृतका नान्तरा । 

उग्युक्तः कषकः सस्ये तोयस्यागमने तथा ॥ 

आरम्भात्संग्रदं यावरत्तच्काठं न विदादयेत् । 
+अकटयवालस्थविरविषपरस्थक्रिगाक्रुरान् ॥ 

कायोतिपरतिव्यसनिनपकारोस्सियाङकखान् । 

मत्तोन्मत्तप्रमत्तातभद्यानाहाययन्दषः |; 

न हीनपक्षां युवतिं ढुठे जातां भरगरतिक्रामर । 

सवेवर्णोत्तिमां कन्यां नाज्ञातिपञ्चुकाः लियः ॥ 

तदधीनङुडम्विन्यः शखेरिण्यो गणिकाश्च याः| 

निष्कुल याथ पततितास्तासामाहानपहति ॥ 

1. इतः पूर्वं 'निषमस्थाश्च नासेध्याः स्रीसनाधास्तयेव चः हति शछोकार्भमधिकतया दश्यते 

उदयपुरकोशे | मुद्रितपुस्तकेषु च न दश्यते. 

2. विपश्च-ज, द; "यियक्षुरू्मत्तोः इति स्मृ. चन्द, व्यवह्ारसोख्य पाठः 

3. (प्रतिश्चाय प्रयातश्चः इति स्प्र, च, पाठः 

4. {1 1116© 11171९8 11.07) 11118 81€ 8.78€111 111 {९ 811€8 €}, 

५. 'खेरिण्यो' इत्यारभ्य "कोपयन्? परवन्तो भागः अष्टः बि. कोशे 
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'ज्ाखाभियोगं येऽपि स्युवने परवरनितादयः | 
तानप्याहानगद्राजा गुरुकार्येष्वकोपयन् ॥ 

काठ देशं च विज्ञाय कायाणां च बलाव्ररम् | 
अकरयादीनपि शनेः तेरानाययेन्यपः। 

'अकस्यो' रागी । (कायािपारीः यस्य गकायेमासेषे सति नक्ष्यति । 

(तदधीनङ्ुस्विन्मः' गोरः टसारण्टिक्ादिख्खियः। 

` तिः [१ *२६। 
वणिगितिक्रतपण्यस्तु सभ्ये जाते कषीवलः | 

शशाक्नोधताध्रास्त् तथा दापनीयः कृतक्रियः 

कात्यायनः [१००-.१०१ 

आहू रस्त्ववपन्यत यः शक्ता राजेशासनर् | 
तस्य इयःन्न्रपा दण्दं विश्रिदृेन कपणा ॥ 

हीने कमणि पश्चा दन्पध्मरेऽपि+ श्वतावरः | 

गुरुकायषु दण: स्याननिसं प्रचेतारः | 

"हयाः 

पराराकषहने देर् टिक्षि व्गाधपीहिति | 
४ 

कुवीत् पुनराहयनं ण्ड म परमस्पयेत् ॥ 

1. जारवा इलयारभ्य नृपः दयेतत्पयन्त्योकटयं का. स्म. सारे न रम्यते 
2. कायं प्रतिपेषे-वि. यस्य रक्षणीयं कार्यं आपेन नकयति" --(ग्यवदारसोख्य) 

. ^. ‰. 1. त ॥. 1. (द ्मोदताद्यास्तु; राष्पौग्रताद्यस्ु तथा-उ, 

स्म्रतिचन्द्िकायाश्च; सनो-वि. पराररमाधीये च। शसो द्राहोयताश्वैते पालनीयाः 
ठृतक्नियाः' इति उ्यवहारस्नस्य 

4. ^.9. 3, ज, द 8114. 1. (2) -तम्मध्येऽपिः मध्यमे द्विशतावरः इति 

स्थनिचन्दिका पठति: अपराक्षपारस्वु मध्यमेन शतावर 'मिति। 
५. स्मूतिचग्द्रिका, ग्यव, ए. ७६; "परानीकगते दति भ्यव. सौ. 
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कात्यायनः [११२.११३] 

'एकाहृटचहाचपेकष्यं देशषकारादपेक्षतः । 

टृताय साधिते कारये तेन भक्तै प्रदापयेत् ॥ 

देशषकाठवयशश्रक्त्याश्रपेशष्यं भोजनं स्मृतम् । 
आकारस्य, सपेतत इति तन्तत्रिदो विदुः ॥ 

पाज्ञवस्क्यः [२, १० 
09 उभयोः प्रतिभूप्रो्यः समथः कायनिणेयेः। 

काल्यायनः [९१७] 

अथ चेसतिभूनास्ति बादयोभ्यस्य वादिनः । 
सेरक्षितो दिनस्यान्ते दव्रादताय वेननम् ॥ 

1. एकाहादि इथदहपक्ष॑-द 

2. पूताय साधिते-उ. 

3. 'तेनाशक्तं'-उ. 

4. 4.8. 1, जः द्; 1 >. 1. (घो)-जाक्रारकस्य ; आकरारणस्य सर्व्-उ. 
५. सवेविबदेषु च यदा न सथ्य एब निष्यः स्यात् तदा उभयोरपि कार्थिणोः प्रतिभूः 

काय॑निर्णयश्षमो म्रह्यः-- विश्वरूपः ॥ 
8 



9 

अथ माषा 

तत बृहस्पतिः [२ २५। 

अहंपूर्विकया यातावयिप्रल्यथिनां यदा । 

वादो बणाुपूर्ग्येण ग्राह्यः पौीडामवेकष्य च ॥ 

मनुः [८) २४। 

अथानथावुभौ बुध्वा धमाधर्मो च केवद्ी । 

वणक्रमेण सर्वाणि पष्येत्कायाणि कािणाभर' 

कात्यायनः [१२० १२९ 

ग्रहीतग्रहणो न्यायो न प्रबर््यो पहीभुजा। 

तस्य वा त्समप्ये स्यारस्थापयेद्रा परस्परम् ॥ 

ततामियोक्ता प्राग्ूयादमियुक्तस्त्वनन्तरम् | 

तयोरुक्तं सद स्यास्तु प्राङ़्िवास्ततः परम् ॥ 

हीतग्रहण' इयत्र अथिना यत्खक्रायसिद्ध्यं प्रत्ययिनो धनमाहृतं 
तद्धहणमभिमेतम् । 

1. धर्माधमबिव केवटाबर्थानथां। धर्मोऽर्थः भनयश्चाषर्म इति बुष्वा इदि मिभधित्य 

कार्याणि पदयेद्- मेधातिथिः । 

४. 8. 8. (४-तस्य राना समस्य. तस्य वा तत्समर्थस्य-उ, “तस्येव तत्समप्यं 
स्यात्" इति भ्यब, मातृ. 
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नारद्; (२) २८. 

"आङ्गाटेखः पटकः शासनं वा 

आधिः पत्रं विक्रयोवाज्योवा। 

राज्ञे इयात्पूवेमाव्रेदनं यः 

तेस्य ज्ञयः पूववाद्। विधित 

श्यस्य वाभ्यधिका पीडा कायं बाऽभ्यधिकं भवेत् | 

तस्याचिवादा दातव्यो न यः पूवे निवेदयेत् ॥ 

आद्गाटेख इति । आङ्ञालेखादविविषगं यो रज्ञे पूतरमावेदनं करोति तस्य 
पूवैवाद इत्यथः । 

बृहस्पतिः (२, <£, ४१, ४२। 

चतविधः पुवपक्षः प्रतिपक्षस्तयव च | 
"चतुधा निणयः प्राक्तः कथिदष्त्रिधः स्मृतः ॥ 

शङ्काभियोगस्तथ्यं त॑ छ्य ऽ्येऽभ्यथनं तथा | 
इत्ते ताद पुनन्यायः पक्षो जञेयश्चतुर्विधः ॥ 

1. 4.8. 8, 9. }. (५). ज ५1त -द-भाश्चाेख्ये पट्ृरेखे जिरोधे, नापे पत्र 

शासने चिक्ये वा| स्म्रतिचन्दिका इत्यं पठति-'“आश्जाटेख्ये पदटके शासने बा आभौ पते 

चिक्ये वाक्ये वा।'' 

2. यो रारे पूवमावेदयति तस्य पूवेपक्षो सेयः ¦ आक्षा तेन राशन गणिता। ठेखः 

प्रभुसक्तलेखेनायं प्रारन्धः । पटकः अनेन दासी मद्ीयावष्टन्धा पटरकटिखितम् | शासनम् भयं 

मदीयं शासनग्राममवष्टभ्य मुङ्क ममेदं शासनं तिष्ठति । आधिः अयमापिः प्रथमं मम ूणिकेन 

कृतः तत्केन मोक्तव्यः) पतेम, एष मम यल लिखितग्र्ीतमपि द्भ्य न प्रयन्छति। क्रः 

अस्य हस्ताद्धाण्दं मया क्रीतं मूस्यद्रव्यं च दत्तम्, भाण्डं मम नापंयति इत्यादिकानि पू्पक्षस्य 

भाषावादिनो बाबेदनोदाहरणानि उक्तानीति-भसष्टायः 

8. मुद्रितनारदीयस्म्रतो ठसः 
4. यस्य चाश्यधिका-द 

५. ^. 8. 2, ज, द 9१ 8. 13. (६&)-चठधां; अदुथां-उ, 



६० कृष्यकस्पतरुः [ॐ 

धान्तिः शङ सञ्ुदिष्टा तथ्यं दृटाथदेनम् । 
रन्पेऽयऽभ्यथेनं मो दस्तथाते पुनः क्रिया ॥ 

यान्गवस्क्यः [२, ६ 

प्रययिनोऽग्रता टेख्यें श्यथावेदितमथिना | 

समापासतदषाहनामजात्यादि चितम् ॥ 

भरल्यथिनोञग्रतः' अलय्थिनः समक्षम् । 

कात्यायनः [१८४-१२८ | 

निवेश्य कालं वष च मासं पञ्च तिथि तथा| 
वेरा प्रदेशं विषयं स्थानं जाया्ृती बयः ॥ 

साध्यं प्रमाण द्रव्यं च संख्या नापर तथाऽ<त्मनः। 

राज्ञां च क्रमशो नाप निनासं साध्यनाम च। 

कमाप्पितृणां नामानि पीदा" चाहतृदायको । 
तमालिङ्गानि चान्यानि पक्षं सङ्करप्य कीतयेत्ः | 

देशः काटस्तथ। स्थानं सभिेशस्तभेव च । 
जातिः संज्ञा निवासश्च प्रमाणे क्षे्ननाम च॥ 

पितपेतामहं चैव धूवेवंशानुकीतेनम् । 
स्थावरेषु विचारेषु दरेतानि नितरेदयेत् ॥ 

1. “वथाबेदितेः इव्यनुबन्धप्रयो्नादि विरिष्टापराधज्ञापनार्थम् | समा सेबर; | मासः 
स्पष्ट! । तदधमभमासः। दिग्रहणं स्मृयन्तयानसारेण भाषाप्रपश्चनिरूपणाथम्-निश्बङपः 

2. बदापेदित-द 

8. प्र््थिसमक्षे-द 
4. पीडामाहतू-द, बि. 

9. 4. 9. 7. 714 9. 1. (५) -सम्यङ् न कीतैयेत् 

6. 4. 8. 7, ज) द ६10 9. 3. (४) -पूरदरालानुकीवनम् 
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कालयायनब्रृहस्पती' 

भरतिङ्ञादोषनिमूक्तं साध्यं सत्कारणान्वितम् । 
निचितं लोकसिद्धं च पक्ष पक्षत्रिदो विदुः॥ 

अर्पाक्षरः प्रभूतार्थो निःसन्दिग्धस्त्वनङ्कः । 

मुक्तो विरोधकरणेर्विरोधिप्रतिषेघकः ॥ 

यदा त्वेवं विधः पक्षः कदिपतः पूवेैवादिना । 
"्दद्यासपक्षान्तसंबन्धं पूवेवादी तदोत्तरम् ॥ 

कात्यायनः (१३८ 

दे ्फाङयिहोनय द्रव्यसंख्याविवर्जितः । 

साध्यप्रमाणरीनश्च पक्ञाऽनादेय इष्यते ॥ 

बृहस्पतिः [२, २०. 
^प्रषायुक्त क्रियाहानमसाराक्षरमाङलम् । 

पूवेपक्षं केखयतो वादे हानिः परजायते ॥ 
नारदः [२ ८; १७, ७. 

अन्याथमथेहीनं च प्रमाणागमवर्जितम् | 
केख्यं हीनाधिकं श्र माषादोपा ह्यदाहूताः ॥ 

अन्याक्षरनिवेकशेन भ्नान्याथगमनेन च| 
आङ्रं च क्रियादानं क्रिया चेबाङ्ढा भवेत् ॥ 

. का. १४९ १४३; वृह. २, १४-२५ ३, २. 
&. 9. 1; द् 8110 >. 13. ()-द्ात् पक्चन्न सम्बन्धं प्रतिवाद तदृ्तरम् । 

. उच्यते-द 

, अपराकेः पठति (ध. ६९०)-- 

मषायुक्तिक्रियाहीनमसाध्यायर्यमाकुलम् । 

पून पक्षं केखयतो बादहानिः प्रजायते ॥ 

,. मनम्यार्थगमनेन च-जि. 



६२ क्रष्यकस्पतसभैः [७ 

भाषाया उत्तर यावस्मलयर्थी नाभिङेखयेत् । 
अर्थी तु लेखयेचावच्यावद्स्त विवक्षितम् ॥ 

ठख्यमिति विरेष्यपदम् । “खष्म्' पूेनितरेटितात् स्यतम्" ॥ 

षृहस्पतिः [२) २२} 
पदक्य 

> ऊनापिके पूवेपश्चं तददराद्री विश्ष।षयेत् । 
न द्यादुत्तरं यावलस्मल्थीं सम्मरसविधां ॥ 

तथा [२, २४. 

आभिगोक्तापगलमत्याद्रक्तं साच्छघये यदा| 

तस्य कालः प्रदातव्यः कावेषक्यनुरूपनः ॥ 

नारदः [२, ३ 

सखलगनाद्रा कमे तमहं सप्चाहमेव बाः | 

कात्यायनः | १२५ 

पतिनोत्सिहते यत्र विवादे बक्तुमिस्छतोः | 
क,  (* 

दातवग्यस्ततर कालः स्यादप्थैप्रत्याथनाोरपि॥ 

1. जिवनितम्-उ, 

2. यदा वादी अन्याहशा्थ॑स्याक्षरनिवेदं कृत्वा व्यवहारकाले अन्यादश्यमेब प्रभृततरा्था - 

प्पादकमथमुषम्यस्यति तदा क्रियादानमाद्ं मवति | यदा च प्रथमवादयोर्दयोः दवितीयेन 

दवितीयप्रथमेन सभ्याश्च द्वाभ्यामपि ग्याकुलाः, तदायापस्या क्रियापि व्याकुला भवतीति ॥ 

अर्थी माषायां स्वकीय विवस्षितं व्च तावदेव लेखयेत् । वावत्पल्य यी उत्तर न निवेशयेत् । 

उत्तराक्राम्तभाषायां तु तस्य विवश्षितवस्तुनस्तस्यापि भूयो ठेख्याधिक्राये नासि-असहायः 

8. श्वो ठेखनं वा स लभेत् यहं सत्ताहमेव बाः मुद्रितनारदीये ॥ 

अनन्तयोक्तः प्रयर्थी यदयुत्तरकाठं प्राथयति तत अगाभिदिवस उच्यते। ततः श्वो 

ङेखनमागामिदिवसे टेखनै बा स कभेत्। अथवा भ्यं सप्ताहं बा उत्तरकालतस्य दातम्यः 

(भसदहायः) 



ग्यहारकाण्डे भाषा ६३ 

तथा [१२१ 

पूवेपक्षं 'खपक्षोक्तं भरा्िवाकोऽथ केखयेत् । 
पाण्डुेखनः फरकेः स्थितं पत्रे विशोधितम्! ॥ 

अधिकांशछातयेदथान् हीनां प्रतिपूरयेत् । 
भ, (~. 

भूमां निवेशयेत्तावद्यारमरार्थो ऽभिवणितः ॥ 

नारदः (२, १९, २०; ७ 
[क क ^ 

निरङ्लावेबोधाय षमस्थः सुषिचारिनम् । 

तस्मादपोष्यमन्याय वादिनोः प्रतिपादितम् ॥ 

वादिभ्यामभ्यनूज्ञातमगेषं फलकं स्थितम् । 

ससाक्षिकः लिखत्पन्न प्रतिपत्ति तु बादिनोः॥ 

शोषयेसपूवेपादं" तु यावन्नोत्तरदशेनम् । 
अवष्न्पस्योत्तरेण निरहं शोधनं भवेत् ॥ 

इति हृद यधरात्पज भेष्रश्रीटक्ष्पीधर विरचिते 

व्यत्रहारफाण्डे भाषापाद्ः ॥ 

थोर कक + वदि किक = जक ^ - +> 

. त्वपन्षोर्त-ज; स्वभावोक्तं-बि, 

लेखेन-द्; लेख्येन-उ. 

, 9. 2. (२)-कुलके 

, भविश्षोधितम्' इत्यारम्य (ससाक्षिकं इत्येतत्पयन्तोभागः उदयपुरकोशे भटः ॥ 
, कां-जन, द. 

. शोधयेत्पुववादं-मि, 

7. ^. 8. 3, ज 8५ >. ॥. ()-अवष्टन्धस्योत्तरेण निषत्त शोधनं भवेत् 
8. भटृददयभरास्मज भट्रटक्ष्मीषरविगरजिते ग्यवहारकाण्डे भाषावादः-न; भट्ृददयधरा- 

त्मन भट्श्रीकक्ष्मी धरनिरजिते म्यबहारकाण्डे माषाबादः-द. 

ॐ @ # < ५ ~ 
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अयत्तरम् 

तत बहस्पतिः [३, २-४] 

विनिधिते पपक्ष प्रा्चा्र्यविश्चपिते। 
प्रतिङ्ञा्थे' स्थिरीभूते ठेलयेदुत्तरं ततः ॥ 

शारानत्वाद्धयातोः वा प्रय्थीं स्परतिति्रपात् | 

काठ प्राथेयते यत्र ततमे ठभ्धुमहेति ॥ 

एकाहत्यषहटपश्चाहसप्राहईं पक्षमेव वा । 
मासं ऋतुतयं' वषे कमते शक्लयपक्षया ॥ 

^. (¢ (य 

भ्िनिधिते' खरूपतोऽवधारिते ¦ प्रा्मा्राह्यविशेषित इति । +उपदिय- 

निश्रेषणोपादाने हेयविशेषणे ह्यनेन च पुवेपक्षः भिशिषटस्वेन च ज्ञापिते सति 

तिका सथिरे जाते उत्तर ठेखयेदिलयथः ॥ 

@ॐ € + ९2 शयी + 

'काल्यायनः | १५३, १४५, १५६, १५४; १५६, १४७ १६४, 
१५७, १४८ | 

सद्यः कृतेषु कार्येषु सद्य एव विवादयेत् | 
काटातीतेषु बा कारं दव्ासलयर्थिने प्रथुः ॥ 

रत्वा केखयतो ह्यं प्रलयथी कारणाश्चदि । 
कां विवादे याचेत तस्य देयो न सशयः ॥ 

, ्रतिश्षते' इति भपराकपाटः (प्र. ६१२) 
, (भयात्तत, (भपराकंपाटः, प्र. ६१९) 
, भ्वतुख्रयम्' (उ्यवहारमावृक्षापाठः, प्र. २९८) 

, उपादेयविशेषणोपादानेन टेयविरोषणेन दयनेन-नि, 

, पक्षविरित्वेन-द. 

, "कालयायनः' एतदादि, ्रतयथीं कारणाद्यदि' पयेन्तो मागः भरष्टः-त्रि, कोशे 



ग्ययहारकाण्डे उ्तरम् ६५ 

सद्यो वैकादपश्चाषहो' त्यहं वा गुरुडाघवाव् । 
कभेतासो लिपक्तं वा सप्ताहं वा ऋणादिषु ॥ 

सद्यः कृते सद्ावादः समातीते दिनं क्िषेद्ः । 
षटद्धिके लिराव्र त॒ सप्ताहं दादशानिदिके | 

विशत्यम्दर दगाहं तु मासाय छमत नरः+ | 

पासं विशत्स्मावीन तिपन्न परनो भदन !; 

"अस्वनन्तजर)न्पत्तबाखदीक्षिनरोगिगाम् । 

कालं सवत्सरादवाक् खयमेव यथेप्सितम् ॥ 

कालशक्ती विदिस्वा तं कायोणां तु बखाबलश्चं | 

अल्पंवादबहू त्रा काकं दग्ाल्मत्य्थिन परुः | 

यो त्रा यस्मिन समाचारः पारंपयेक्रपागतः। 

नं प्रतीष्य यथान्यायसुत्तरे लपयन्नरपः |; 

मूं बा साक्ञिरो वाथ परटशास्थता यदिः 

तल कान्तो भवेत्तां खदेगे वक्तुमगमात् । 

दिनं पासापभाय ना ऋतुः सरत्सगऽि ऋ 

(करियास्थिल्नुरूपस्त्ः देयः कखः परमत |) 

५१ 
हा-द. 

„ 8. 13. ˆ५)- कुलादि ६ 

. कयेत्-न. 
. माखाप वा लमत सः. (पराक. पर. ६१९) 
, अपराकं (तथा का. स्मर. सा. च) दसो शोकाः 

. यदा-द, नि. 

. ङ्ूपन्तु-द. 
9 
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‹ लेखयतः' ' अविन इति शेपः । अथ श्रलेलयन्वयः । (कारे देयो ' 
राक्ञेति रेष; । “समतीते संवस्सरार्वति। 'यस्मिन्' देशे रदो । भकः 

दरिवादास्पदी भूतं धनश्रुष्यात्पुरुषाछन्धमिद्यमियुक्तो य॑ कथयति स उच्यते । 
वक्तुं" उत्तरमभिधातुम् । कारो देय इत्यन्वयः, शसमागमनपयेन्तः ॥ 

तथा [१५६-१५७. 

भवत्सरं बामनस्को जडो ग्यापिप्रपीडितः | 

दिगन्तरान् गच्छति चेद्रस्तुन्यकरृतनिणेयः ॥ 

‹ संवत्सरं › प्रतीक्षणीयपिलययथेः ` 

याङ्गवरक्यः [२, १२] 

साहसस्तेयपारूष्यगोभिन्नापाल्यये च्ियाम् | 

विवादये्सद्य एव काराऽन्यतेच्छया स्मरतः ॥ 

"साहसम् शक्लादिन। प्रहरणादि । गोध दोग्ध्री । अभिक्ञापे' उपपात- 

काभिशंसनेः । ^ अत्यये › विवादविषयवस्तुविनशसम्भवे । 'न्ियाम् 
कुखज्जियां चारिततविवादे, दास्यां सचवविवरादे । एतेषु सदः विबादयेदु सरं 
दापभेदिल्यथेः ॥ 

1. ठखयत अर्थिन इति रोषः-द ; ठेख्या यतः: --उ 
९). एतदनन्तये--"वस्ुन्यक्रृतनिणयः द्यन्त भागः उदयथपुरकोरौ माकि 
५. स्शतिचन्द्रिका ।प्र. ९५; इत्यं पठति-- 

कालं संवत्षरादवाकर् खयमेव ययेन्सितम् | 
संवत्सरं जरोन्मत्तमनस्के व्यापिपीडिते ॥ 

दिगन्तरप्रपने वा अश्चाता्थं च वस्तुनि | 

4. निर्वहणमनिरूप्ये ग स्वबलावषम्भेन सदा यत् प्रसह्य क्रियते तत् “साहमम्' 
गोवधाय्भिशापो ' गोऽमिश्ापः। गोग्रहणमृदादरणायम् | सवपञ्यूनां शृङ्खिणां बाभिशापः। 
'अत्यथः' काटप्रतीश्चणासमये कायम् | च्ियश्च यन्नार्मियुज्यन्ते तत्र कालग्रतीश्चणे विरोधात् भय 
एव 'विवादयेत् विवादं सम।पयेदिवययंः | -अग्यत्र' तु ऋणादानादौ कालप्रती क्षणमपि कार्यम् | 
धरवाधिकरणेच्छया बा मवति--विश्बरूपः । 

५. पातकामिदश्खने-बि. 
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्हस्पतिकालयायनों [ब्र्, ३, ९; का, १५ 

साह सस्तेयपारुष्धगोभिश्चापे तथाव्यये । 
भूमौ च पादपे क्षिपरपकाटेऽपि ब्ृदस्पतिः॥ 

भक्ादोऽल्न विवादासमयः यथा कृषीबरानां बीजवपनसङ््हणकारः । 

नारदः [१ ४५ 

गोभूहिरण्यस्नीस्तयपारुष्याल्ययिकेषु च | 
साहसेष्वभिशापे च सच एव विवादयेत् ॥ 

कत्यायनः [ १५०, १५१, १४९ 

धेनावनडहि क्षेत्रे द्लीषु प्रजनने तथ। | 
न्यासे याचितक दत्ते तथव कयव्रिक्रये ॥ 

कन्याया दूषणे स्तये कर्टे साहसे निधौ ॥ 
उपधा कूटसाक्ष्ये च सय एव विवादयेत् ॥ 

व्यपेति' गौरवं यत विनशे लयागणएववा। 
काले तत्र न वीत कायेभालययिकं हि तत् ॥ 

“प्रजननम् ` अत्र विवाहः । (उपधी' शरूटगणक्रादिव्यवरहार रूपच्छके | 
‹ गौरवम् › ुरुत्वस+ । (विनाशे त्याग ' इनि, विनाशे सति यत्त लाग एव 
संपद्यत इदययः । 

नारद्कालयायनौ [ना, २, २; का, १५९ 

पवेपक्षश्चता्थस्त प्रलयथीः तदनन्तरम् । 
पूवेपक्षाथेसम्बद्धं परतिपक्षं निवेदयेत्” ॥ 

, अपेति-ज, 

‰. काल तत्न न कुबीत-द्. 

 कूटनाणकादि-बि. 
&. 9. 9. ब, द् २11५ 9. 13. (५)-पुर्ष्वं {01 गुरव 

 ^धम्यर्थी' इति मुद्धितनारदीये 
, निषेशयेत् इति मूद्रितनारदीये 

[म 

> @ # & 
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प्रतिपक्षम्' उत्तरभ' । 

याज्ञव; [२, ७. 
2 ल्य ५५ र ५ + अ परौ 

श्रस्वायेस्यात्तरं कख्य पूतावेदकमन्निधाः | 
११ 

“नारद्परजापती 

पक्षस्य व्यापकं सारमसन्दगधपनाङ्रुकम् | 
अव्यारूयागम्यमिद्येतदुत्तरं तद्रा पिदुः ॥ 

यापकम् › आच्छादकम् । "सारम् ' अकर्यु ¡ (अनाकुजम् ' पूव 
परत्रिरोधरहितेय् । '०व्याख्यागम्यम् ` व्यक्तायम् | 

बृहस्पति; (२, २। 

भिथ्यासंप्रतिपत्तिश्च पलयवस्कन्दनं तथः । 
भाङ्न्यायशात्तराः पाक्ताञ्रखारः साहरेदभिः ॥ 

तथा (३, १७, 

आंभयुक्ताञमभयांगस्य वाद् ईयत नहम् 

मिथ्या तत्तु त्रिजानीयादत्तरं व्यवह(रः॥ 

व्यासः 

पिथ्यतन्नामिजानापि तदा तत्रे न सनिपिः। 
ऽअन्ञातश्वास तत्का इति मिथ्या चतुर्विधा ॥ 

1. तथा धनी अयाल्युक्तः । ऋणी प्रयर्थाद्यमिहितः । तया माष्रायाः पूवेपक्चसंश्ा । 
तदुत्तरस्य प्रतिपश्चस्॑ञ। । अथिना ।रचितपूपकषद्ूतायस्वु प्र्र्थी तदनम्तरं पू्वपक्चाथसषर् 
प्रतिषक्चं निवेशयेदुत्तरं द्यादिययः (असहायः) 

‰. ^. 8, 13. 91 8, 1, (४) -श्रुताय॑स्योत्तर, मुद्वितयाश्वस्फीयकोशेषु ख 
8. श्रतश्चासावयश्च श्रुताथः। तस्य यद्नुरूपमृत्तरं भवति ततो रेख्यम् । अभ्यथा पराजय 

धवेत्यमिप्रायः । सन्निधाविति सयो निणयायम् (विश्वरूपः) 
4 4801106 ॥0 नद्84& 0 14/409402/"40217449/क 8180 (1, 46) 

प्र 001 ॥1४९6 11 [11116व 6168 097 {16 शप, 
६, अजातश्रासि-ज, 
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"बृहस्पतिनोरदश्च द्वितीये 

श्रताभियोगं प्रल्य्थीं यदि त्ख प्रपश्यन । 
सातु नमतिपत्तिस्तु शाक्ञतरिद्धिरूदाहूता ॥ 

अथिना ङेखितो योऽथः प्रलयर्थी यदि तत्तथा । 

पपद् कारणं त्रूयालस्ल्यवस्कन्दनं हि तत् \ 

[कि (तस्वरम् ' तद्ूपत्वभ् । भपय कारणं च्रूयादिनि। अथिनेक्तम्थ सलयमेत- 

दित्यभ्युपगम्य भल्यवितमिलयादिकारणाभिधानेन यदि पूतरेपक्षवस्कन्दनि 
रल्य्यी तद्। तदुत्तरं मरल्यवस्कन्दनं भवतीलयेः । 

फा त्बायनः; (१७० 

योऽचिनाऽथः सुपुदिषटः भत्य्थी यदि तत्तया ! 
५. प्रप्र फरण ब्रूयादाधय मयुरत्रव्रीत् ॥ 

'आधयेम् ' पपागन्वेषणानदतं पूवपन्ञस्येलययैः । 

बृहस्पतिः. [२, २१-२४। 

आचारेणावसन्नाऽपि पन्केखयते यदि । 

सोऽभिधेयोः जितः पूवे पाङ्न्यायः सम्यगुच्यते ॥ 

तथ्ये तथ्ये^ प्रयुञ्जीत मिथ्यां मिथ्यां च ठेखयेत् । 
कारणं कारणोपिते प्राङ्न्याये तूभयं तथा ॥ 

1. बू. ३, १८-१९ ; {116 566011त ₹€18€ 18 101 पणत् 11) 0242. 

5110{12, २०४ 18 1४ प्रा! (4१01457711४4 0 काला 4५40 द141147/44८ (1, 51) 
88611068 11. 

2, "ख विनेयो' इति माधषीयपाठः 
8, 9. 8. (६), 800 द्-प्राप्तवा यः ; पराङ्म्यायस्सु स उच्यते-भि, 
4, 9, ए. (9)-तस्वातस्यं 
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भयदाषाद्धबा भिथ्या गरहिना शाक्ञवदिभिःः | 

सत्याः संप्रतिपत्तिस्तु धरम्या सा परिकीर्तिता ॥ 

प्राड्न्यायक्रारणं तथ्य छाध्यं सद्धिरुदाहूतम् । 

विपरीतमधम्य स्यासलय्थीं हानिमाप्नुयात् ॥ 

‹ आचारेण ' व्य्रदारमार्गेम । ` अवसन्नः ' अवसादं प्राचः भग्र इति 

यात् । ‹ पुनठंखयेत् ` पनरधिवोयं पन्या समान्लर् भाषां रेखयेत् । 

सोऽभिधेय इखादि, सः अर्थे पूवमस्मिन् व्यदहरि यधा जिनः इतिः यल्ञाभि- 
४५ 

धीयते सः प्राद्न्याय इलः | 

स्यासः 

परिध्योत्तरं कारणं वा" स्यातानेकत्र चेदुभे । 
सत्ये वापि सदन्यन तेत्र ग्राहं किशुत्तरम् ॥ 

मिथ्याकारणयोवाऽपि ब्राह्मं कारणमुत्तरम्ः । 
यस्मभूताथविषयं यत वा स्यात्कियाफरम्" ॥ 

उत्तरं तत्र तञ्् यमसभ णेपतोऽन्यथा । 

मिथ्याकारणमोवांपीयादि ¦ {मथ्योत्तरकारणो तरभारकस्िनर्थे सङ्का 
णयोः कारणोत्तरमाभरिल्य निर्भेतव्यप्” । तयण मदीया गौरयुष्मिन् कारे 
नष्टा सा चैतस्य ए तिष्ठतील्यक्ते, मिथ्येतदरदसि तत्कारास्ागपि च मदृशहे 
स्थिता जातस्युत्तरम् । सलत्यमिथ्याकारणाोत्तराणामपि सङरे कारणोत्तरमेष 

ठ्, ^, 9. 13. 8114 8. 83 (६ )-शास्रचोदिभिः 

सत्ये सं-ज, द. 

जितमिति-उ. 
द) &. 9. 8. ज 810 89. 3. (४)-च 10 वा 
3. 9. (४) -उत्तमम् 
9. 9, (४)-क्रियाङढम् 

, निशेतर्न्य-उ. 
®> ® $¢ & ® +~ 
रे 
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ग्राह्यम् । मिथ्याकारणयोतरोपीति वापिशन्दाभ्णां तिभिरपि सङ्करे कारण- 
मेव प्राश्चमिरि ददितत्वात् ¦ उदाहरणं यथः---नवत्यमियोगे भिध्येतत् 
षष्टिर" पणा गहीनास्तल्ापि तिकत्परिशोधिताः तिश्च धारयामीति | 
यस्रभूतार्थतिपयमिति यदि पुनरेकं प्रमूरायेत्रिषयदुत्तरं तदा उपादाय निर्णे- 
तथ्यम् । उदा््रणं यथा-शनाभियोगे अशीति्भिथ्या तिशतिमाते ग्रति 
तच्च ॒दत्तमित्यत्ः मिथ्यांशस्य प्रमूराथत्रिषयस्वान् मिथ्योत्तरमेव प्राघ्मम् । 

पूवेनादिन एव करिया परेयेल्यथेः । यत्र वा स्यात क्रियाफलम् ' इति । यत् 
पिथ्याकरारणाद्रिसङ्गे व्यक्तं निणेयकारणं प्रतादिकमस्ति, तदुत्तरं ्रश्च- 
मप्रभूनाथेपपीलययेः ¦ अनोऽन्यथा सङीणभुत्तरं भवतीति चपः ॥ 

कालयायनः [१९१ | 

पथमे कारणं पुत्रभन्यदुगुरुनरं साद् | 
प्रतिवास्यगनं नूयान्साध्यमतद्रिरतरप्/ ॥ 

प्रभपमेकं कारमपभिपाय उनोप्पः गुर्वरं पदि कारणं बक्ति तद्रो 
तत्र प्रपाणमन्रुररणीय, न पूर्वाक्तलयधैः ¦ 

बरहस्पानिः [३) ५८] 

"प्र्युक्तादन्यद् व्यक्तं न्यूनापिक्रवमङ्गतम् | 
अव्याप्यसारं सरग वांनेपन्नं न ठकेखयेत् 

क| त्यायनः { १७५, १८९- १९० 

गदरचस्तपदमन्यापि निगदा तथाङलम् | 
व्यारूयागम्यपसारं च नान्तरं स्वाथसिद्धमे ॥ 

1. द, ज, ^. 9. 1. प्त 8. 0. (४) पर्स; गोसर--उ 

. पतदनन्तरं ` क्रियाफट मिति । यत्न' इृः्यन्तो माग उदयपुरकोये भ्रष्टः | १८ 

3. ५ कात्यायनः ` इत्यारभ्य ` यदि कार्णं" इव्यन्ता भागः बिकानीरकोशे भ्रष्टः ॥ 
4. नोत्तरम्-ज, 
8. &. 9. 3. 8110 5. 3. (8&)-तदा {01 तदन्तरं : तदा तत्र प्रमाण-न,द, बि. 
09 + 4.9.) ज, बि श्त 6. 2. (*)-प्रष्वदादन्य० 07 प्स्युक्तादन्य० 
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पक्ेकदेरे यत्सत्यमेकदेशे च कारणम्" | 
मिथ्या चेवेकदेशे च सङ्करस्तद्नन्तर५० ॥ 

न चैकस्मिन्विबादे तु क्रिया स्याद्रादिनोष्रयोः | 
न चाथेसि द्धिरमयोने चकत क्रियाद्रयम् :, 

्े, [च् ‡ 2 [क ह क य च 

भ्न चैकत्र विवाद" इदयादरि" । पिथ्याक्रारणयारुभवत क्रिया भवेत् । न 

च तद्युक्तम्, उभयाः साध्यामावावर" । प्राङ्न्यायकारयारे कस्य क्रियादरयं 

विरुध्यते । एकसाध्यस्वात् । "एकत्र वादिनि | 

याह्ञवरयः [२ ९-१०] 

अभिभीगमनिस्तीये नैनं प्रल्यमियोजवेत् । 
आभियुक्तं न चान्येन नाक्त विभ्रकृति नयेत्" ॥ 

कुयील्प्रत्यामियागं च कके साहसेषु च ' 

*विप्रकूतिम् › खमावादृन्यसभ् । 

बृहस्पतिः [३, ७, ८; २४; १, १७६३] 

पूवप यथाथ तु नं द्व्रादृत्तेर तु य! | 

प्रत्यर्थी दापनायः व्यात्सामःदिभिरूपक्रमेः 

1. चारणम्-नि. 

2. ^. 9. 98, ज 911५4 9. 13. ()-तदनुसरम् ; तदनुत्तरत्-द्, वि. 

8, 4. 8, 23. 21 ~. ॥. (४)-जालयादि 

4. साध्याभावेन प्राङ्न्याय-उ. 

„ एकल च इयमिति वादिनि-उ, ज, द. 

6. क्तं च नाम्बन द, भि. 

7. खाभियोगमनिसोयं अभियोक्तारं नामियुज्ञीत, अनवस्थाप्रसङ्गेन भ्यवहारासमातैः । 

भ तश्चान्यामियुक्तोऽप्यनमियोज्यः । न च सखयमुक्तायांपलापः कतभ्य इति ॥ (विश्वरूपः) 

€ 



ग्यषहारकाण्डे उततर्म् ७३ 

भियपूरव वचः साम भेदो "वस्तूपदशेनम् । 
अथोपकपषेणं दण्स्ताडनं गन्धनं तथा ॥ 

उपायेोद्यमानस्तु न दचादत्तरं ठु यः। 
~ = ण्डे ४ 

अतिक्रान्ते सप्रात्रे जितोऽसां दण्डपहति ॥ 

उन्पत्तमत्तनिधूता +पहापातकदूपिताः । 
जडातिशद्धा बारश्च विन्नेयास्ते निरुत्तरा: ॥ 

निधूतः' उद्धतापमानः०। ननिरु्तराः' व्यवहारयोग्यसेनादाष्योचराः । 

कालयायनः [२०६, १९३] 

उभयोर्छिखिते वाक्ये प्रारग्ये कायेनिश्वये । 
अनुक्तं तत्र यो बरूयात्तदथोत्स तु दीयते ॥ 

"पूर्वोत्तरे निविष्ट तु विचारे संपवेशिते | 
+निर्णिक्तं तु तयोस्तत्र वचनं वादिनो भगुः।। 

मोहाद्वा यदि बरा शाठयाद्रमोक्त पूषेवादिना। 
°उत्तरान्तगेतं ग्चापि तद्वाक्षघरुभयोरपि ॥ 

\शरुते च सिखितं चेव चिन्तितं तद्विशोधितम् । 
+प्रथमेऽहनि तस्येव विवादविधिरुच्यते ॥ 

, ॥\. 8. 1, ज, द, ४110 9. 3. (८)-मेदनं तृषदर्शनम् । भेदस्तु भयदर्बनम्- 

. बश्वन-वि, 

, जिते$सो-ज. 

तमदहा-ल, द्. 

ज, द, ^. 9. 3. 8110 9. 13. (४)-उद्धतापमान ¦ उद्भतापमानः-उ. 

, ॥. 8. 8, न, द, 11 8. 13. (४)-उत्तमाम्तर्गतं 

, ^.9.>, न, द, बि, 81त 9. 23. (४)-वापि 

कात्यायनस्मूतिसारोद्धारे न दभ्यन्ते 
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(तद्थात्" अनुक्ताथांद् । पूर्वोत्तरे" भाषायायुत्तरे चः । निभिक्तम्" 
शोधितम् । भाषाटेखनसमये मोहात् श्ञाठयाद्रा यन्नोक्तं तद्विचारकालेऽपि 

यदि केनचित्पकारेण व्यक्त भवति तदा तदपि भाषान्तगेतंः कायम् । एव- 
क, 

धत्तरेऽपि “बाध्यम् । 

इस्युत्तरखरूपम् 

1. 4.9. 08, ज, द, 21104 9. 13. (४)-वा 07 च 

2. ^. 3. 7, न, द, ५५ 8. 3. (४)-निर्णिक्तम् ; निःसिक्तम् २. 

8. गीत॑-लन,. 

4. बोद्धम्यम्-द, 



प्रतिनि | (१ 

अथ धिः 

तत्र कात्यायनः [८९-९०] 

अधिकारोऽभियुक्तस्य नेतरस्यास्त्यसङ्तेः' 
इतरोऽप्यभियुक्तेन पेरितोऽविदरतो मतः ॥ 

समर्पितोऽधिनाः योऽन्यः परो पमापिकारिणि। 
प्रतिवादी स विद्गेयः प्रतिपन्नश्च यः खयम्}; 

श्रतिषादी' वादिप्रतिनिधिः | प्रतिपन्नः खयं प्र्यथिना योऽन्योऽपि 
वादित्वनानुमतः }. 

बृहस्पतिः [१, १४२] 

अप्रगरभजदोन्मत्त “द्द्लीबालरोगिणाम् । 
र्वात्तरं वदेद्धन्धुनियुक्तोऽन्योऽथवा नरः ॥ 

'ूर्वात्तरम्' भाषायुत्तरम् । 

कात्यायनः [९२, ९५] 

ब्रह्महत्यासुरापाने स्तेये युकेङ्गनागमे । 
अन्येष्वस्यवादेषु प्रतिवादी न दीयते ॥ 

मनुष्यमारणे स्तये परदाराभिमशने । 
अभक्ष्यभक्षणे चैव कन्याहरणदृषणे ॥ 
पारुष्ये कटकरणे वरषद्राह तथव च | 
प्रतिवादी न दाप्यः स्यात्कता तु विवदेस्खयम् ॥ 

1. ते-द; तः-बि, 
2. स्मृतिचन्धिका (पर. ७३)--प्रतिरोधीकृतो' : प्रेरितो ऽधिकृतो मतः- बि. 
8. 'समरपितो' इत्यारभ्य 'वादित्वेनानुमतः' इययन्तो भागः उदयपुरकोशे भ्रष्टः । अंशा- 

शषानेन च 'समर्पिताऽ्थिना योऽन्यो विवादित्वेन नामतः! इति शोका इवात्र परितः | 
4. 9. 1. (५)-रुदल््री 

५, ^. 9. 1, ज, द, 910 9. 1. (६)-मनुष्यकारणे 



७६ 

१ 

2. 

ङष्वश सपतद ९, 

काल्यायननारदौ [का, ९१; ना, २, २२] 

अधथना संनियुक्तो वा प्रलयाथैप्रहितोऽपिवा। 
यो यस्यार्थं" विवदते तयोजयपराजयौ ॥ 

बहस्यति ; [३ ) २० 

ऋत्विग्वादे नियुक्तथ समां सेपरिकटिपितौ । 
यङ्ग खाम्याप्लुयादपृण्यं हानि वादेऽथवा जयम् ॥ 

नारदकालयायनों [ना, २, २३। 

यानच्रतान च पतान पृत्त। न नयागर्रत् | 

पराथकवदा दण्ड्यः स्यद्रयवह्ारषु वन्वन्- ॥ 

काल्यायनः [९२ 

दासाः कमेकराः शिष्या नियुक्ता बान्धवास्तथा | 
वादिनो न च दण्ड्याः स्युः यः खतोऽन्यः° स दण्डभाक् ॥ 

इृहस्पतिः [३, ३१, २३२ 

® @ ~ (क 

पूर्वात्तरेऽभिरिखित। यत्र वादी प्रमीयते । 
परययौ वा “छुतस्ताभ्यां व्यवहारं विशोधयेत् ॥ 

अनि्णीति विवादे तु विभररञ्धो भवेन्नर 
(.@ ह (क जयदानं द्म न स्यात्तस्मात्काय विनिणयेत् ॥ 

इत्युत्तरपादः 
यस्यार्थे इति मु. नारदीये ` 

अनेके युश्षाः कामक्रोधलोभग्रस्ताः परकीयां एवासंबध्यमाना अपि अनियुक्ता अपि 
धनिकत्वं कत्वा परान्वद्धेषयन्ति । तन्निवारणा्य छोक, इति--असहायः 

8. 

4, 

¢. 

0. 

५, 

4. 9. 1, ज, द 810 9. 13. (४)-यस्ततो ऽन्यः 

4. 9.1, नद त 8. 13. (६)-अमिलपिते 
सखतः-द, 
भवेग्तरूपः- बि, 

4. 9. #, द, ५1,4 8. 13. (४)-दमो; जयदानदमौ-्, 
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अथ प्रत्याकाखतम् 

तल इण्कललणय् 

तत्र मनुः (८) २५.२६] 

'वाक्येविभा वयेदधिङ्गेमोवमन्तगेतं त्रणाम् । 
खरवर्णेङ्गिताकारेशघ्चुषा चेष्टितेन च ।: 

आकराररिङ्गितेगलया चेष्टया भाषितनः च॑ । 
नेलवक्तबिकारेण लक्ष्यतेऽन्तगेतं मनः ॥ 

विभावयेत् निधिनुयात् । भावम्" अभिप्रायम् । चरणाम्ः विवादि 

साक्ष्यादीनाम् । आकारो" विकारः सखामाविकानां ^सखरादौनामन्ययास्वम् । 
तत्र खरविकारः गद्वदादिः । वणविकागो गतररूपविपयेयः । इङ्गितं खेद - 

वेपधुरोमाश्ादि। श्वष्ठुपा' सममक्रो दृष्टिपातेन । '"चष्टितेन' हस्तनिष्पेषणभन- 

विक्षेपादिना । ठोके चेतेषां खराद्रीनामन्तगेतमनःपकारनसाम्यं प्रसिद्ध 
मिल्याह-आकारेरिदयादिना । आकारः) आक्रियन्ते विक्रियन्त इत्याकाराः 

ृङ्गितादयः। गतिरत्र स्खलन्ती खमावतोऽन्यधामूता । भापितमतन पृव- 
परविरद्धं वचनम् । वक्तविकारः' आस्यशाषादेः। 

, बाह्यः इति मरद्रितपाठः 
. भाषरणेन-ज 

, गृह्यते इति मुद्रितमनो; बि, 

. सवादीनाम्-द. 

. गद्रदतादिः-नि. 

. च्चक्षुषा?-स॑भ्रमक्रीधरष्टिपातेन (मेधातिथिः) 

7. (चेष्ितेन' हस्तनिक्षेपभरविक्षेपादिना-(मेधातिधिः) 

ॐ € ^> <~ 74 1 
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काल्यायनः [३८५-२८६] 

आकरे ङ्गितचेष्टाभिस्तस्य भावं विचारयेत् । 

प्रतिवादी भवेद्धीनः सोऽ्रुमानेन रक्ष्यते ॥ 

कम्पः खेदोऽथ वेवण्येमोष्ठशोपाभिमदेनम् । 
भूलेखनं स्थानहानिस्तियेगरध्नेनिरीक्षणम् ॥ 

खरमेदश् दुष्टस्य चिहमाहूमनीषिणः। 

“आकारः प्रकोधजनिता शरीर विकतिः । प्रतिवादीति द्योरपि ग्रहणम् 

अन्योन्यं प्रतिपक्षत्रादात् । 'अभिपश्ेनम्' जिहया ओष्टपान्तटेहनम् । 

याज्ञवरकेयः (२) १३.१५ 

देशादेशान्तरं याति परिरेटि च खकिणी | 

कराटं खिद्यते चास्य अखं वेवण्येपेति च ॥ 

परिशुष्यरस्वलद्राक्या विरुद्धं बहु भाषते । 

वाक चरुः एजयति नो तथोषठौ निययूनलयपि ॥ 

खभावाद्विकृतं गच्छेन्मनावाक्रायकमेभिः | 
अभियोगे च साक्ष्यवास दृष्टः परिकी्तितः॥ 

शसकिणी' आष्टपान्तो । वार् चक्षुः पूजयति नो" परोक्तां वाचं परति- 
वचनदानेन नो पूजयति चश्षु। प्रतिवीक्षणेन । (नि्चूनति' कुटिढीकरोति । 

रामायणे [युद्धकाण्ड १७, ६४ 

आकारश्च्छाद्यमानोऽपि न इक्यो विनिरगरहितुम् । 
बडाद्धि विदृणोलयेव भावमन्तगतं चणाम् ॥ 

1. वीरमित्रोदय, प्र, ९६, 'योषाभिमशनेः; यओोषावमरने-बरि, शोषाव- 

मरानम्-उ, 

2. ^.8. 7, जः द, 14 8. 2. (*)-आकारोऽत्रक्रोष; आकारोऽत्र कोधादि- 

ननिता-बि, 



इयवषहारकाण्डे प्रल्याक्टितम् ७९, 

काटिकापुराणे 

वाचं न बदति ब्रस्तः कम्पः खदाऽ्यवानतु। 

विकारो वाऽन्यथा गाते 'मतिवो स्यान्न चान्यथा ॥ 

स जयी यद्यकोषः स्यान्न चसाक्तन एव हि) 

( $ [अ छ न [ अद भिः ट क ( ¶ (^ वि ७, ण भ न तु" इति कम्पखेदादिभिः सम्बध्यते । “न चः इति विकासे बेलयनेन 
सम्बध्यते । शराक्तन एव" पूपेव्राचयेव । जयी स्यादियन्वयः । 

ईति द् | ठक्षणम् ५ 

1. गतिर्वा-ज, 



~ ~ &> ~ 

११ 

= ॥.1 हीनः 

तत्र मनुः [८- ५३-५८ | 

"अदेशं यश्च दिश्चति निर्दिदयापहुते च यः। 
यश्चाधरोत्तरानथोन्विगतान्नावबुध्यते ॥ 

अपदिश्यो पदेशं च पुनयेस्त्वपधावति । 
सम्यक् प्रणिहितं चार्थः पृष्टः सन्नाभिनन्दति ॥ 

असंभाष्ये साक्षिभिश्च देशे संभाषत मिथः 

निरुध्यमानं प्रश्नं च नेच्छद्श्चापि निष्पतेत् । 

ब्रहीस्युक्तश्च न ब्रूयादुक्तं च न विभावयेत् । 
न च पुवापरं विधात्तस्मादथा्स हीयते ॥ 

सन्ति ज्ञातारः इत्युक्तवा दिशनस्युक्तो दिशेन्न यः | 

धमस्थः कारणैरेतेहीनं तमपि निर्दिशेत् ॥ 

"अभियोगे न चेदूपरृयाद्रध्यो दण्ड्यश्च धमेतः | 
न रचचरपक्षासव्रयाद्धमे प्रति पराजितः । 

. अदेशं-ज, द; अदेय॑-उ, अदेश्यं इति मुद्धितपाटः 

. अपदेश्ष्यापदेश च-ज; अपदिश्यापदेरं च-द, 

. वाथम्-द. 

, ज्ञातारः सन्ति मेत्युक्त्वा, "साक्षिणः सन्ति मेत्युक्त्वा, इति मुद्रितपारौ. 

9. शतारः; साक्षिणः पुरुषा मम सन्तीप्युक्त्वा यदोञ्यते कथ्यतामिति तदा तूष्णीक 
धाक्ते-न तान् देशन।मजातिभिर्विशेषणेः कथयति-तदा एतैः प्रयेकं पूर्वमुक्ते कारणैरिश 
दीनोऽसो स्यवहाराद्धष्ट इति-मेधातिधिः 

6. (अभियोक्ता, इति मेधातिथिपाटः 

1. भभियोक्ता मरी | प्रयथी त॒ननचेत् त्रिपक्षात् नूयादित्ययः-मेधातिथिः 



घयय हारकाण्डे होनः ८१ 

'अवेशो, यत्राथिभ्र्यथिनौ न तस्मिन् कारे स्थितां । 'निर्दिश्य' देश्चा- 
दिकमिति शेषः। 'अधरेत्तरानथोन् पौरस्त्यानोपरिष्टंध । (विगीतान्"' 
विरुद्धान्ः । अपदिश्य उपन्यस्य । ° अपदेश्षम्' श्याजम् ।अपधाववि' अप- 
सरति । "सम्यक् प्रणिहितमथेम्' अनाक्छं निधितश्ुक्तम् । ष्टः" यदने- 
नोक्त तत्र कि तरवीषि केन सा प्रमाणेन साधयसि सखपक्षपिलाधक्तः। भसं. 
माष्ये' संभापणानरदे देश । न्निष्यमेत्' अनार्यां ग्रामान्तरं निगेच्छेत् । 
ङहीलादिना प्राप्तस्य पुनव्रचनं उाघ्यायेध्र् । वधप्रह्यः पमाोपिकरणस्यः ॥ 

नारद्कालयायनां [ना, ३, १६५] 

० ए = (4, 
न परेण सबुदिषाद्धपयारप्राक्षिणां र्टः । 

९ 
(३ 

५८५ नृ ट्म सपावरन् ॥ 

५ | द् ‡ | र 2 ४, 4 ५ र २ ‡ £ 1 ¢ १ ॥ ६ $ १५ ८ * १५ ९ | 

पसःयरसमियुक्धः पवा साह्पराजिनः| 

स्य यमभ्युपदनलृन् +वसम्मधतु घः ॥ 

सन् वकु | प = [५ त 
अन्ययादा क्रिमाद्रषी नोपस्थाधा निरूतरः। 

आहूतप्रपलाया च दानः पश्च्धिः स्मतः ॥ 

पूदेादे परियस्य रान्य द्यत नूर: | 

वदिशक्रप्ण "लम् ठचि > वं सरः | 

1. भिगीतान् विशद्धानमिदितान्---पधा्तथिः 

९. 9. 13. (४)-अवरद्धान् 01 विरद्धान् 

8. आदेश्च पब अपदेशः तमपदिश्य कथपित्ना। अथवा अपदेशो व्याजः तमपदिश्य 

उपम्धश्य-मधातिथिः 

4. 9. 3. (४), ज 811 द-हीयेनेवं; \. £. 13-दहीयेतेवः हीयतेब-मि, 

5. पलायते ष अहूतो इति सुद्भितनारदीये. 

6. 9. 13. (४)-वादमाक्रमर्ण; वादसंक्रमणो शेयः-न, 
11 



८२ शृ्यकल्पतसः [११ 

यमथेमभिगु्जीत न तं विप्रति नेत् । 
नान्यत्पक्षान्तरं गच्छेद्रच्छन् पूरवात्स दीयते ॥ 
सापदेशं हरेकार्पतरुशरश्वापि संसदि । 
उक्ता वाचो वि्ुवंध दीयपानस्य लक्षणम् ॥ 

आहूतो य; परायेतः प्राप्तश्च विवेश्न यः । 
विनेयः स भवेद्राज्ञा हीन एव किवरादतः। 

भभ्युपपन्नः' अङ्गाकतपराजयः। अत्रसश्नः' प्राप्तावसादः | 

याङ्गवलक्यः [२, १६] 

संदिग्धायं खतन्तो यः साधयेधश्च निष्पतेत् । 
(क @ न चाहूतो वदेकिञ्चिद्धौनो दण्ड्यश्च स स्मृतः; ॥ 

सतन्लः' राजनिवेदनानिरपेक्षो, यदि (साधयेत् ग्रहीयादिल्यर्थः, 

अनित्रेयतुया रत्ने संदिग्पेऽये प्रवते । 
प्रसश्च स त्रिनेयः श्यात्सर्वोऽष्यर्थो न सिध्यति ॥ 

शति “नारदवचनात् । 

कालययायनः [ १९.६-१९६.] 

देखयित्वा त यो वाचा न्युनपप्यप्रिकं पुनः । 
वदद्रादी स दीयेत नाभियोगं तु सोऽईति ।॥ 

न मयाभिहितं कायमभियुञ्य परं वदेत् । 
विष्ुवं्च भवेदेवं हीनं तमपि निर्दिशेत् ॥ 

1. सापदेशं-बि., सोपदेशं-उ. 
2. पलायते य अहतः इति मु. ना. 
2. यथेव यो राज्ञाहूतो "निष्पतेत्? प्रणश्येत्, यो वा राजान्तिकं गतः र्मावितप्रतिभाबा- 

नपि न किञ्चिददेत् स यथा पराजितो दण्डाश्च स्यात्, एवं योऽपि प्र्र्थिसंदिग्धं ग्यायेन 
निश्रयमङृत्बेव हटात् खतम्बः साधयेत् सोऽपि पराजितो दण्ड्पश्रेत्यभिप्रायः-विश्वङ्पः 

4. १, ४६, 



्यह्टारकाण्डे दीपः ८३ 

बृहस्पतिः [२, २३-२९। 

साक्षिणस्तु समरुदिक्य यस्तु तान्न विवादयेत् । 

विशद्रात्रा्तिपक्षाद्रा तस्य हानिः प्रजायते ॥ 

"आहूतः प्रपलायेत मोनी साक्षिपराजितः । 
स्व बाक्यप्रतिपन्नश्च हीनवादी चतुविषः॥ 

प्रपरायी तिपक्षेण मानद्ृत्सप्तामिर्दिनेः । 
साक्षि भिन्नस्तरक्षणेन प्रतिपन्नश्च दीयते ॥ 

निबेदितस्याकथनपन्रुपस्थानपेव च । 

पक्षाय दूष्य पानं च दीयमानस्य लक्षणम् ॥ 

पहापापोपपापाभ्यां पातकेनाथ संसदि | 

योऽभिश्चस्तस्तर््षमते संयुक्तं तं विदुजेनाः ॥ 

तस्माथनेन कतेव्यं बुधेनास्म विशोधनम् । 
यद्यदूगुरतरं फा तत्तत्पूवै विशोधयेत् ॥ 

पहापापाभिश्चस्तो यः पातकात्ततुमिच्छति । 
पूवेमङ्गाढृतं तेन नितोऽसौ दण्डपहेति ॥ 

“पुवेम्' परहापातकम् । 

नारद; (२) २५. 

ग्सर्वेषवथविवादेषु वार्च्छके नावसीदति । 

पशचुद्धीभूम्यणादाने शास्योऽप्यथान्न हीयतेऽ | 

अथोत्” पश्वादेरक्तात् । 

1. 'आहतप्रपरखायीः इति स्मृ, चन्द्रिकापाठटः 

2. "सवेंभ्वपि विवादेषु "वाक्छठे नापहीयते इति मु. ना, 

8. भभ्येषु सर्वेषु बिवादेषु वाङ्छखे नापष्टीयते नावसायं प्रामोति-दति असहायः 



८७ | ऊुव्यक्षत्पतसः [११ 

बहस्पतिः [३, ४०-४२] 

आचारकरणे दिष्य कृदयोपस्थाननिणेयम् | 
नोपल्थितो यदा कथिश्छरं तत्र न कारयेत् ॥ 

देवराजदरतो दोषस्तक्िन् काटे यदा मवेत् । 

अवधिदल्यागभावेन' न मनेत्स राजितः | 

पवात्तरे निक्षि तु विचारे संपरयरतरिते। 

प्रथमे ये भिथो गान्ि दप्यास्त द्िरुपं दमय् ॥ 

[न ̂ 2. ,) ए 

1, यागमालेण इति माधवीयपाठः; वि. 



९ < [= 

<> छर # 

१९ 
अथ संधि 
च सावः 

तत्र बहस्पतिः (२, ४२-४'; ४८-४ 
1 मि 4 अ श 7 9 परवाचरेऽभिलिखिते भकार द्धःवमिय | 

दया; सन्त्य? सन्धिः स्याः मःखम्डयोरिवः ॥ 

सा्षिसम्यविकरपस्तु भपत्तद्ोभयोरपि ! 

^दोखायमानौ यौ संपि सोतं दोः विवक्षणं ॥ 

प्रमाणसमता यतः भदः शः सचरिदहयाः। 

ततत साजाक्षया संविश्मश्रदि दृश्यते ॥ 
९ म ४९ निं ५, [8 भू 

धमांथापग्रहः पिः यपेरतास्मन भूशरतः | 
पतमश्य त्र ५ घ 8 ५ न छिहयन्ते साक्षिसमभ्या त॑र चः विनिवतेते॥ 

निग्रदानुभ्रहं दण्डं ५५ प्राप्य यशोऽयशः । 
विग्रहाजायवे चृणां पुनद्रपस्समतरे च ॥ 

तस्माक्कलगणाध्यन्षा धमेद्गा; सपद््टयः । 
४, = क, 4 ९. 0 र् ६ 

अद्रेषरोभावद्रयुस्तत्कतेष्यं विजानता ॥ 

, द ^. 8, 1 धात् ५. ॥3 () -सरवापरेः निखिखितै-ज, 

. दयोश्ततसमोः-ज. 

. पिण्डयोरिव-नि. 

, दोखायमानयोः संधिः कुर्यातां ठ विचन्षणा-बि. 

^. 8. 13, ज, द त् 9. }3-()-कु्शोयातां 

, द्, ^. 8. 13. ४4 9. 0. (प्रथमं संमता यत्र; प्रथमं समता यत्त-भ, 

, ^, 8, 13, ज, द 114 9. 3. (५)->€त च; उ 16808 न 01 च, 

, धमप्राप्त्यशो यशः-बि, उ. 



८१ ृद्यकदपतसः [१२ 

'साक्षिसभ्यविकरष इति । उभयोरपि अधिप्रययिनोयतर साक्षिसभ्य- 
विकल्पो भवेत् किमेते वक्ष्यन्पीति, तत्र दोलायमान कायंनिगेये कथं 
भविष्यतीति सन्दिग्धे यों सन्धि इयतां तौ वरिचक्षणाविलययेः । समतेति । 
उभयोरप्यथिप्रल्यथिनोः पक्षे सभ्यानां प्रमाणसामन्य॑ः यत्र प्रतिभाति । 

यतर च भेदः शाक्षचरितयोः। शास्रे शा्लान्तरेण विप्रतिपत्तिः, व्यवहारे 

चः च्यवहारान्तरेण विभनिपत्तिस्तत्न राजाङ्गया संधिः प्रश्षस्यत इत्यथः । 
निग्रहालुग्रहमिति। अथिप्र्यथिनाविग्रहे सलयवस्थितानि निग्रहादीनि भब- 
न्तीदलयतः संपि; भ्रयार्नत्यथेः । 

1. ““साक्षिसमभ्यविकस्प इति | उभयोरप्यर्थिप्रवयार्थनोः किमेते वक्ष्यग्तीति साक्षिसमभ्यसिष- 
यको विकस्पौ भवेत् । तत्र कार्यनिणये दोरायमानौ संदेहदोखारूढो यो अर्थिग्र्र्थिनौ संधिं 

कुयातां तो विचक्षणो चतुरो पराजयजनिताप्रतिष्ठादितिरोधानादिव्य्यं इति कर्पतरः'*-- इति 
शारमाजीरूतव्यवहारप्रकाशे. 

2. ^. 9. 9, ज, द 749. 1. (४)-कुश्वः 

8. प्रमाणसाम्य-बि, 

4. त्तिः तत्र रालाशया-ज, द्. 

9. ^. 9. 8. 814 9. 8. (४)-01017 व्यवहरे च 

6. चिनिगप्र््--ज. 



१२ 

अथ क्रियादानम् 

तत बहस्पतिः (४, २] 

ये तु तिष्ठन्ति करणे तेषां सम्यतरिभावना । 

'कृारयिस्वोत्तरं सम्यग्दातव्येकस्य वादिनः ॥ 

प्रतिङ्ञां साधयेद्रादी प्रद्यर्थी कारणे तथा। 

प्ाग्ध्वादी विजयं जमपत्रेण भावयेत् ॥ 
[ किष 

धये तु तिष्टन्ति" चिप्रतिपत्तिवादिन इति शेषः । शियापना क्रिया 

दातश्येदयन्वयः । परमाणं ब्रदौलयधेः । भतिङ्ां साधयेत्" प्रतिङ्ञातमयं पमाणेन 

साधयेत् । एतच मिथ्योत्तरे । प्रय्थी कारणं साधयेदिलयथेः । एतच्च मलव 

स्कन्दनोत्तरे ॥ 

व्यासः 
प्राङ्न्याये कारणोक्तो तु प्रलथी निरिरेन्करियाम् । 

मिध्योक्तौ पूरवादी तु प्रतिपत्तो न साधयेत् ॥ 

काल्यायनः [२११] 

कारणासपुवपक्षोऽपि छ्तरं प्रतिप । 

अतः क्रिया सदा प्रोक्ता पूषेपक्षप्रसाधिनी ॥ 

1. ^. 8. 7, 8. 5. (४); ज :\14 द-कलयित्वा (निश्वयित्वा) 

‰. भयं बृहस्यतिश्नोक [३, १३ इति उ्यवहारनिणेये (ध. ६१) 

8. स {01 न-उ, न सैभेत् इति ष्यष्ारनिणेय 



८८ क्रष्यकल्पतष्ः [१३ 

मचः [< ५१] 

अपहनेऽधपरद्य परषीस्युक्तस्य स्षदि । 

अभियाक्ता दिर रण वाऽन्यहुदरत् ॥ 

यदा राज्ञाः प्र्धियःरनं च संदह व्प्वष्टारापिकरणादिदेश्च शस 

पणवचनपिप्युक्तस्यापह फ़ ऽधमभैद्य मवति रव अभियोक्ता! धनस्य प्रयोक्ता 
उत्तमर्णा दिरदश' सादिः पणामभूतान् निर्हिशत् अन्यद्वा कारणं रख्यादि 

निर्दिशदिलययेःः 

नारदः [२, १६३. 
{1 6, त  । 

र) क यु । ति र ®^ 

तयोर्विदलतोरथ हयः प्रु च साक्षिषु | 
स स | [क् ( 

पूवेदघ्ा भरेद्यस्य पनयुस्तस्य सामः ॥ 

याज्नवङ्यः (२; ˆ५| 
~? 2" किक (ह ५ जभ 

५ ए क ॐ { £ [किष स {पभुः ठस यः क्षमः एतुतदूनः। 

पचर रव्रन्-दुत्तरोःचः | 

¢. ध, ६ पाक 4 एला समगं (> वपुवद्ादिनः' एरर टपधत् धका काति करादरहोत चेत्यत्र बाहिनः। 

नारद; [४) १६४; २, ३९१। 
(ल. ~ नि च ट 

आधमः पृरेषक्षस्य गदश्नमयजाद्भवतर | 

= ८; = 
[वष्र < 211. 11. र्त्र न्! | | 

1. ^. 9. 13, ज, ६14 ++. 1. (दशं 

2. राला-द. 

8. व्यवद्राराधिकरणादिदनने देद्यत्मणाव धनपित्ति उक्तस्य अपहतो अपलापः अधमर्णेन 

भवति तदामियोक्ता धनस्य प्रयोक्ता उत्तमर्णा दिशदेशं साक्षिणे प्रमाणभूतं निर्दियेव् (मेधा 
तिथिः 

4. तल द्वयोः साक्षयभ्युपगमे पकवादिन एव साक्षिणो भतरेयुः दयाधाम्यात् ष्यवष्ार - 
्रषृततेः । यत्र तवप्रमाणीङृतः पूवः पक्षः ठत्रोत्तरवादिन एव साक्षिणः स्युः--(चिभ्बङपः) 

5. तक्नाषरभावो लाघवं असाध्यमानत्वं परूवैपक्षस्य यस्मिन् भवनि विवादे उत्तरपश्चो 
गरीयान् साध्यास्तदा साक्षिणः प्रतिवादिना प्रण्व्याः--(असरहायः) 



ग्यबहारकाण्डे क्रियादानम् ८९, 

'कारणपतिपततौ त पूतेपप्े विरोषिते। 
अभियुक्तेन बै भाव्यं विद्यं पूवेपक्षवत् ॥ 

(कारणप्रतिषत्तो' परतलयवस्कन्दने । शवेपक्षवत् यथा भाषावादी मिध्यो- 
तरे सति सपक्षं साधयति तथा कारणवादी खपक्षं साधयेदित्यथः । 

ग्यासः 

श्राङ्न्यायज्ञयपतेण प्राङ्िवाकादिभिस्तथा । 
सत्यबादी समामोति श्पद्यते न निबेदितम् ॥ 

'सल्यबादी' यथाथेवादी प्राङ्न्पायबादी । 

इति प्रत्यार्कारतपाद्ः 

1. कारणप्रतिपत्या ब, इति मू, नारदीये 
2. प्रार्श्वयेर्यपतरेण--न, द. 
8. यदनेन तिबेदितम्- न, द्, 

{४ 



१४ 

अथ क्ियापादः 

तत प्रमाणविषयः 

तत बहस्पतिः [४, ५। 

श्रत्वा पूर्वोत्तरं सम्येनिरहिं्टा यस्य मावना । 
विभावयेसतिन्नातं 'साऽखिढं रिखितादिना ॥ 

कात्यायनः (२१३, २२२] 

वादिना यदभिप्रेतं खयं साधयितु स्फु४म् । 

तरसाध्यं साधनं यन तत्साध्यं -साध्यतेऽखिलम् ॥ 

सारभूतं पद् भुक्त्वा -अस्ताराणि बहून्यपि । 

सेसाधयेत्करियां यां तु तां जन्ात्सारनिताम् ॥ 

पक्षद्वयं साधयन्ती! तां जद्याद्रतः क्रियाम् । 
क्रियां बलवर्तीः युक्त्वा दुतरैटां योऽवटम्बते ॥ 

स जयेऽवधृते° सभ्यः पुनस्तां नाप्नुयात् क्रियाम् । 

नारदः (१, &२-६२। 

नित्त" व्यवहारे ठ प्रपाणमफलं भवेत् । 

1. 4. 8. 8. 814 89. 23. (४)-योऽखिक 
2. संधिते- ल, 
8. निस्वाराणि इति बी. मि. १०८ 
4. साधयेद्या- बि. साधयेद्वा इति बी. भि, 
७. ^. 9. 13. 2110 9. 2. (४)-मृलवतीं 
6. द, 8.28. (४) भात ^. 8. 2-जये; जयेऽवधृते सम्येः-ज; स क्षयी भृत 

सभ्यैः ()-उ. । 
7. द, ^. 9. 28. 211 8. 8. (४)-निणिक्ते; निर्मिते-ज, मि. 
8. निर्णिक््यबहरिषु इति मुद्धितनारषीये 



व्यवहारकाण्डे क्रियापदं; ९१ 

'छिखितं साक्षिणो वापि पूमेमावरेदितं न चेत् ॥ 

यथा पेषु धान्येषु निष्फडा प्राहषो गुणाः । 
2 > ¢ 4 9 9 

निष्टेत्तव्यवहाराणां प्रमाणमरफड मवत् ॥ 

यात्गव्ररक्यः [२, ७-८ | 

ततोऽथ टेखयेत्सयः भरतिह्नाताथसाधनम् । 
तत्सिद्धं सिद्धिमामराति विपरीतमतोऽन्यथा ॥ 

अर्थीति द्रयोरप्यथिनारुपादानम् । “खपक्षसाधनेनार्थित्वेन टयोरपि 
प्रहणात् । 

नारदः [१, 8] 

सारस्तु व्यवहाराणां प्रतिना सप्रदाहूता । 

नतद्धानीं हीयते वादी तरस्ताभृत्तरो भवेत् ॥ 

(तरन्) निवांहयन् । "उत्तरो, विजयवान् । 

बृष्स्पतिः [४ ६, ८] 

दिमकारा करिया भोक्ता मानुषी दैविकी तथा| 
एकेकानेकधा भिन्ना ऋषिभिस्तस्ववेदिभिः ॥ 

साक्िलेख्यानुमानं च पातरुषी तिविधा क्रिया | 
न्यदा धमजान्ताः च देविक नवधा स्मृता ॥ 

1. "लिखितः हत्यारम्य सार्धशोकः विकानीरकोशे भरष्टः । 
2. निर्गिक्तन्यवहाराणामिति मुद्वितनारशीये 
2. प्राप्तावसरं यदुपम्यस्तं भवति तत्पदु्टसाक्षिकं परीक्ष्य परिहरेत् । यत्पुनरतिक्रान्तखकी- 

यागसरं तदभूतमप्युपम्यस्तं वादिप्रमादात्तस्य म्रन्थिच्छरुटितद्न्यभिव तदेवापुण्यरेव तद्भूतं प्रण- 
एम्-(भसदायः) 

4. स्वपक्षसाधनार्थित्वेन-दः; साधनार्थन-मि 
8. द, न, 4. 9. 8. 210 8. 83. (४)-तद्वाचा 

6. धटाया इति अधश्ोकः वीरमिश्रोद्ये तः (ध, ११०); स्मृ. च. पृ, ११४ दष्टः 
7. श्त्या देषी नवविधा स्मृता-बि 



९२ कुस्थकस्पतभः [१४ 

साक्षी दादश्चभेदस्वु छिखितं दशा स्पृतम् । 
अनुमानं च द्विषं नषधा देबिकी क्रिया ॥ 

कात्यायनः (२१४, २३३] 

साक्षिणो छिखितं शक्तिः पमाणं तिजिषं विदुः | 
टेशोहश्तस्त् युक्तिः 'स्यादिष्यानीह पिषादयः ॥ 

ऋणं क्ञेख्यं साक्षिणो बा युक्तिडेशादयोऽपि" च | 

देविकी षा क्रिया परोक्ता प्रजानां हितकफाम्यया। 

यावर [२, २२] 
प्रमाणं छिखितं शक्तिः साक्षिणेति कीर्तितम् । 
एषामन्यतमाभावे दिष्यान्यतमग्ुस्यते ॥ 

नारदब्हस्पताः 

^दिवा कृते फायंबिधो प्रामेषु नगरेषु च | 

सममे साक्षिणां चेव न दिथ्या भेवतिक्रिया। 

कात्यायनः (२१८, २१९, २२३। 

॥"> (3 £) | 

र 

= ̂ ^ ययेको मानुषीं ब्रूयादन्यो ब्रूयात देबिकीम् । 
मानुषीं तत्र शृषहठीयाम्न तु देवी क्रियां दपः ॥ 

यद्ेकदेशपाप्तापि क्रिया विचेत मानुषी । 
श्सान्याय्या न ठु पृवापि देिकीं बदतां रणाम् ॥ 

, (लेख्योदेरस्तु युक्तिः स्यात् षोरमिश्रोदय, प, ११० 
'केखोरे शसु युक्तिः स्यात्. 

. लेद्यादगो-द. 
, ना. २, १९; बू, ७, १०. 

. दिम्या-बि. 

, सान्पाय्या ननु पूर्गापि-दः सान्या यानम्यपूर्बापि-उ, 



ऽथबहारकाण्डे तियापायः ९३ 

क्रिया न देतरिकी भोक्ता विश्यमानेषु साक्षिषु । 

ङख्ये च सति षदेषु न स्याहिभ्यं न साक्षिणः॥ 

(एकदेश्षप्ाप्ता' मलिङ्गातेकभागविषया । 

पितामहः 
स्थावरेषु षिवादेषु दिष्यानि परिवजेयेव् । 
साक्षिभिरिखितेनाय क्या चैतान् प्रसाधयेत् 

बृहस्पि; (४; १०। 

ऋणादिषु तुः कार्येषु करपयेन्पातर्षी त्रिय।म् । 

कालयायनः [२३९) २२७, २२४, २२५, २२६, २२९. 

वार्पारष्ये च भूमो च दिभ्य न प्रिकरपयेत् | 
दस्वादते तथादत्ते* खरामिनां निणेये सति ॥ 

विक्रयादानसंबन्धे सवा धनपनिष्छति । 

दयूते समाष्टये चैव विवादे सषटुपस्थिते ॥ 

साक्षिणः साधनं भोक्त न दिष्य न च केख्यकम् | 
पूृगभेणिगणादीनां या स्थितिः परिकीर्तिता ॥ 

1. स्दूतिचष्द्रिका, ए ५२. 

2. तदपि लिखितखाक्ष्यादिसंभमे दिन्यानि परिवजंयेदिति म्यार्पेयम् | ननु भिवादा- 
न्तरेष्वपि दिग्यानामबकाश एब । ऋणादिषु जिबादेषूक्तरश्षणसाक्ष्युपान्यासेऽ्थिना कृतेऽपि 
प्रयर्थी दण्डमुपगम्यावषटम्भेन दिन्यमाटम्बते, तदा दिभ्यमपि भवति। साक्षिणामाश्चये दोषडभ्भ- 

वा हिभ्यस्य निरोंषत्वात् । खावरेषु जिनादेषु, पुनः प्रत्यथिना दण्डानहम्मेन दिम्पाक्म्बने कृते 

लेङ्वसाक्यादिदृषप्माणसम्भवे न दिम्यं आद्यमिति पितामहकचनस्यायः । न पुनरस्याम्बि- 
कदिभ्बनिराकरणायं साद्रचनम् । तथात्वे लिखितसाक्ष्यमने स्थाबरनिवदेष्वनिणैवपरशक्ञात् ॥ 
(थव दारनि्णंब, ए. १९२) ॥ 

8. ऋणादिकेषु इति दथवशारलोश्वषाठः. 

4. दत्वादसे तथादत्ते खामिनां-ज, द; दक्तादत्ेऽय भष्यानां-ख, 



९४ कस्यक्ल्पतैसः [१४ 

तस्यास्तु साधनं रेख्यं न दिष्य न च साक्षिणः 

शरारमागेक्रियाभोगजकवाहादिके तथा ॥ 

*धुक्तिरेव हि गुरी सथान्नदिव्यंन च साक्षिणः 

प्रकान्ते साहसे बादे पारुष्य दण्डवाचिके ॥ 

बरोद्भूतषु कार्येषु साक्षिणो दिव्यमेव चः | 

दस्रदत्ते' दत्तमिति प्रतिश्चलयानपितः | (तथादत्ते' पुनराच्छिद ग्रहाते। 

खामिनां निणये सतीति । एतर्सामिकमतदिनें निश्य सति । दत्वादत्तवि- 

वादेषु साक्षिणः प्रमाणे न पुनद्व्यं न च >ेखक़ चेदयः । धन॑” मुस्यरूपम् । 
भनिरुछति' दातुमिति शषः । 

व्यासः 

रहः कृतं प्रकाश च “द्विविधं दिग्यग्ुच्यते | 

परकाक्षं साक्षिभिमोग्यं दैविेन रहः कृतम् ॥ 

(भाग्यमू' शोधनीयम् । 

स्पतिः 
छिखिते साक्षिवदे तु संदिग्धं जायते यदा । 
अनुमानेन संश्रान्ते तत्र दिव्यं विशोधनम् ॥ 

नृपदरोहे साहसे च करपयेरैविकीं क्रियाम् । 

नारदः [२ ३०; ३) २४७, २४२ 

अरण्ये विजने रात्रावन्तर्वेह्मनि साहसे । 

# ()1111{60 11 द. 

1. बा-द्, वि. 

2. भुत्यपिते-दः; नर्पिते, उ. 
3. दत्वा 01" तथा-उ. 

4. कामं हिबिभमुच्यते-बि, 



इववहारकाषण्डे क्रियापदः ९५ 

न्यासापहवने चेव दिव्या संभवति क्रियाः ॥ 

यदा सक्ती न विद्येत विवादे बदतां वरणाम् | 

तदा दिभ्यः परीक्षेत शपथे पृथग्िधेः॥ 

न्णां शीराभियागे च सेयसाहसयोरपि । 

एष एव विषिषष्टः सवोथापहवेषु चः ॥ 

कात्यायनः [२३०) २२४] 

पतने क्रियते यतन अङ्गदाः वधोऽपि बा | 

दिव्यं चदेशयेद्रादी सम्यश्दष्टेः प्रपादयेत्! ॥ 

गुदसाहसिकानां ठु प्रप दिव्यः परीक्षणम् । 
= ० (~ ~~ ॐ (^ 

युक्तिटेशेङ्गिताकारवार्चक्षुश्ष्टितेरेणाम् ॥ 

अटेखेऽसाक्षिकफे देवीं व्यवहारे विनिरदिंशेत्ः । 
ग, ० र 

देवसाध्ये पौरषेयीं न लेख्यं वा प्रयोजयेत् ॥ 

बृहस्पतिः [४ १४, २१ 

पणिगुक्तानाणकानां इटद्रनन्यासहारकः 

हिसकोऽन्यङ्कनासेवी परीक्ष्याः शपथे; सदा ॥ 

1. अरण्ये वनमध्ये पत्तने बा निजनप्रदेरो रात्रो च मानुषासैभवे एकान्ते गह्मथ्ये वा तया 
साहसे व्यवहारे तथा न्यासापहवे पपवर प्रदेदोष्व्षु च मानुषीक्रयामवे दिमग्या संभवति 

क्रियेति-(भसदायः) 

2. यदा ल्ञीणां श्ीठे चरित्रेऽभियोगो भवति । तथा सेयसा्साभियोगो भवति । तथा 

ये केचिद थाक्तेषरामपहवेषु मिथ्यायु प्पविषेषु म्टाभियोगेषु एष महादिग्यविधिदृष्टः शपथादि- 
रिति-(भसहायः) 

8. 8. 1. (४)-तदुद्धेदो 

4. का. स्मृ. सारोद्धारे ठतः 

$, 11071 “दे वसाध्ये .. प्रयोजयेत्" ४10 ` बृहस्पतिः (0 मणिमुक्ता......शरकः, 

18 11887718 11) 1116 वक्षा 98. प 18 [0168601 111 ^. 8. 2. 8. 8. 

(४), द ४10 ज. 



शद सष्यकटपतषः [१४ 

पष्टापापाभिश्चापेषु निक्षपहरणे तथा । 

दिष्यैः कार्यं परीक्षेत राजा सस्खपि साक्षिषु ॥ 

विरन्तनोपांशरुकृते चिरनष्टेषु साक्षिषु । 
प्दषटेषु समानेषु" दिष्येः कार्यं विश्चोधयत् ॥ 

“चिरन्तनो पांशुङृते' चिरन्तनष़ते र हस्यदते च । समानेषु सश्शेषु ॥ 

ग्यासः 
वसवस 

प्रथपा यत्र मिथन्त साक्षिणश्च तथा पषरे। 

परेभ्यश्च तथा चान्पेः तं वादं शपयेनेयेत् ॥ 

भिद्यन्ते प्रतिपदचन्ते | 

कात्यायनः [२२३२-२३२१) 

समत्वं साक्षिणां यत्र दिग्येस्तन्नापि क्षोधयेत् । 
प्राणान्तिकविवादेषु विद्यमानेषु साक्षिषु ॥ 

दिष्यमारस्बते नादी न पृष्छेषत साक्षिणः 
उत्तमेषु तु सर्वेषु साष्टसषु विचारयेत् 
सद्धावं दिग्यद्ेन सत्पु साक्षिषु वं भगु ॥ 

समत्वं साक्षिणां यतेति । उभयोरथिमर््याधिपरयुक्तपक्षयोरपि+ यव 
साक्षिणां तुरयता तुर्यसख्यता च मबतील्यथः । 

व्यासः 

न पयेतर्छृतं टेख्य॑° कूटमेतेन कारितम् । 
अधरीषल्य तत्पत्रमर्थे दिण्येन निणेयः । 

. प्रदहेष्वनुमानेषु इति माधवीधपाटः 
, 4.9. 8, न, द 2149. 9. (४); धान्ये, वाग्ये-उ, 

, 41145201 [8.8 10 8पट]1 एप, 
, प्रयुक्तयोरपि-मि. 

$. 48011060 10 ढक 19 0 {4/4 द^4101140; 7. 96, 
871 101 116प०€त व & 1९78 66011९९०. 

6. प्नं इति स्वधहारनिणेवपाटः 

नी © ह १ 



व्यवहार कण्डे क्रियापाद ९.9 

प्रजापतिः 

यन्ञामगोतैयेिख्यं तुर्यं केख्यं कचिद्धवेत् । 
अग्रहीते धने तत्र कायां दिग्येन निणेयः ॥ 

मूखटेख्येन नामगोतेस्तरुस्यं रेख्यान्तरं विपरीतां यदा भवति तदा 
तदभमाणीढृलय दिव्येन निणयः कतेभ्य इत्ययः । 

कात्यायनः [२२८] 

यत्र स्यात्सोपधं ठेख्यं तद्राक्ते भ्रावितं यदि । 

दिव्येन श्ोधयेत्तत्न राजाः धमांसनस्थितः।। 

(सोपधम्' छरसहितम् । 
3 न्द 

नारदकाल्यायनां 

प्रमाणानि प्रपाणज्ञेः पाढनीयानि यत्रतः । 

सीदन्ति हि प्रमाणानि प्रपाणेरग्यवस्थितेः।॥ 

(सीदन्ति हि भमाणानि' इति । अविषयव्यापारेण परमारैरव्यवस्थितैः 

तानि सीदन्ति न ^निणेयकारोीणि भवन्तीलयथेः॥ 

| इति क्ियापादे प्रपाणविषयः ॥ 

1. व्यवहारनिणेय, १. ९१. 
¢. ^. 9. 13, ज ९1५9. 3. (४)-त वत प्रला; राजे इति वी, मि., ११५. 

8. ना. ३, ६८, एवं पटति- 

प्रमाणानि प्रमाणस्थेः परिकरूप्यानि यक्ततः । 
सीदन्ति दि प्रमेयाणि प्रमाणेरम्यवस्थितैः ॥ 

4. निणयकारणानि-बि, 
18 



१८५ 

अथ साक्षिणः 
तत नारद्; [४ १४७] 

'सन्दिग्धेषु तु फार्येषु दयोर्विवदमानयोः | 

्षशरुता्ुभूतत्वात्साक्षिभ्यो ग्यक्तिदकेनम्ः ॥ 

पनुः [८) ७४} 

सक्षदशेनास्साक्यं श्रवणादेव“ सिध्यति । 

सपक्षदरेनभवणोपादानं प्रमाणमात्ोपलक्षणायथेम् तेन प्रमाणतो येना 
भूतं विवादपदं स साक्षीलथः। 

काल्यायनः 

अ्थिप्रयथिसान्निध्यादर तुभूतं तु यद्धबेत् । 
नद्धां साक्षिणो वाक्यमन्यथा न बहस्पतिः ॥ 

नारदः [४ १४९-१५०| 

एकादशविधः साक्षी श्रा्ञे ट्टो मनीषिभिः । 

कृतः पश्च विधस्तेगां तिविधोऽकरृतः उच्यते ॥ 

1. यानि कानिचित् संदिग्धानि कार्याणि तेषु दयोर्वादिप्रतिबादिनोरपि बिवदतोरिति 
निवादं कुर्वतोः साक्षिभ्यः सकाश।त् कायव्यक्तिदशनं स्फुटी मवति । यतन्ते उदासीनाः भतार 
त्वादनुभूतारथ॑त्वादमा यस्ताक्चिकालि किमपि ब्रुवते तसाद्वयक्तिदशनं कमनियो भवतीलय्थः- 
भसहायः 

, 90 4.. 9. 13, ज 10 द; उ. 6४08 टृ श्रता. 
, व्यक्तदरानम्-ज, द "१ बि, 
, भवणां चेव-अ 
. विवादवादं-ि, 

, तद्रार््च-ज. 

, (वृङ्किणोऽङृत उच्यतेः-बि. अयमेव सुपाठः। ~ @ॐ> छर # € ए 



1. 

ध्यवहारकाण्डे साक्षिणः ९.९. 

ङिखितः सारितथेव यद्च्छाभिङ्न एव च । 
ग्रदथोत्तरसाक्षी च साक्षी पञ्चविधः कृतः, ॥ 

नारदकाल्यायनः 

अन्ये पुनरनिर्दिष्टाः साक्षिणः सबुदाहनाः३ । 
श्रापश्च प्राह्िवाकश्च राजा च व्यवहारिणाम् ॥ 

कार्येष्वभ्यन्तरो यश्च अ्थिनाः प्रहितश्च यः। 

कुर्या; ङखविवादेषु भवेयुस्तेऽपि सक्षिणः ॥ 

बृहस्पतिः” [५, ७, १३। 

छिखितो ठेखितो ढः स्मारितः कुरयदृतकौ । 
यादच्छथोततर थेव कायेमध्यगतोऽपरः ॥ 

नृपोऽध्यक्षस्तथा ग्रामः साक्षी दादा स्प्ृवः। 

पमेदमेषां वक्ष्यामि यथावद् ु पूतरश्चः । 

जातिनापाभिणिखितं येन खं पित्र्यमेव च | 
निवासश्च स विद्यः साक्षी छिखितसंह्नकः ॥ 

अथिक्रियां क्रियाभेदैस्तस्य दत्वा ऋणा दिके" 
प्रल्यक्षं ठेख्यतेः यथ ठेखितः" स उदाहतः ॥ 

खिखितः पत्रारूदः। स्मारितः कणकथितः। यदच्छामिशोऽनुरोधितागतः कृतः । 
गूढो कुर्यन्तरितभरोता । उत्तरसाक्षी साश्षिजस्पितश्रोता । एवं पञ्चविधः साक्षी कृतो भवति-- 
असहायः 

५. 

. षडेते पुनश्दिष्टाः साश्षिणरत्वङृताः खयम्, इति, मु. नारदीये 
, म्राम्यश्च-ज. 
, अथिनः-ज. 
. ब्ृ्टस्पतिस्मृतिः, प्र. ४९-५२. 

. द, ^. 8. 8. 2.00 ६. 13. (४)-ऋणादिकैः 
, लिख्यते-बि. 
 ङिखितः-बि, 

<> व + 

| 

नारद, ४, १५१- १५२; काया, ३५६-२५७. 



> (अर > (~ {29 +~ 

कस्यकठ्पतरेः [१५ 

डद्यव्यवहितो' यस्तु भान्यते ऋणिभाषितम् । 

 विनिद्वते यथाभूतं गूढसाक्षी स कीर्तितः ॥ 

आहूय यः कृतः साक्षी ऋणे न्यासक्रियादिङे । 

स्मायेते च घहुये्च सारितः सोऽभिधीयते ॥ 

विभागदाने विपणे ज्ञातियेत्लोपरिश्यते । 
दयोः समानो धमज्ञः स कुटयः परिकीर्वितः ॥ 

अधिप्र्यथिवचनं श्रृणुयातस्ेषितस्तु भ्यः 

उभयोः संमतः साधुदृतकः स उदाहृतः ॥ 

क्रियमाणे तु कतेष्ये यः कध्िस्खयमागतः | 

अस्ति साक्षित्वमस्माकपक्ता यादच्छिक्स्तु सः ॥ 

यत साप्षी दिशं गच्छन्पुमूषुरवा* यथाश्रुतम् । 
अन्यं संश्रावयत्तं तु विद्यादुत्तरसाक्षिणम् ॥ 

व्यासः 

साक्षिणामपि यः सा्ष्यञ्चुपयुपरि माषे । 
्रषणाच्छावणाद्रापि स सा्युत्तरसं्वितःः | 

्हस्पत्तिकाल्यायनो 

उभाभ्यां यस्य विश्वस्तं काय वाऽपि निवेदितम् । 
गूदचारी स विङ्गेयः कार्यमध्यगतस्तथा ॥ 

. ^. 9. 8, ज, द ४०५ 9. 2. (४)-कुस्यम्यवदितो 

, च थः-नि. 

„ (अत सक्षी त्वमस्माकं इति अपराकमाटः 
^. 9. 8.) अमृष्यन् वा 07 मुमूषु बा; 9. 8. (2)-1128 ३ ४618 1676. 

, संशकः!-द; सं्िकः-वि. 

, बृह.) ५, १५-१७; उ्यवहारनिणेये ठ (ध, २००) बृस्पतिवचनानीति 



ऽ्ववहारकाण्डे साश्िणः १०१ 

मर्िपरलथिनोवाक्यं यच्छतं "भूषता खयम् । 
स एव ततर साक्षी स्याद्विसंबादे द्रयोरपि ॥ 

निर्णीति व्थवहारे ठु पुनन्योयो यदा भवेत् । 
अध्यक्षः सभ्यसहितः साक्षी स्यात्तत्र नान्यथा ॥ 

उभाभ्यां यत्र विश्वस्तमिति । उभाभ्याम्थिप्रलयथभ्यां यस्य विश्वासः 

कृतः स गरूदचारी का्यमध्यगतो विह्गेय इयथः । 

कात्यायनः [३५५ 

लेखकः प्ाह्गिवाकशच समभ्याघरेवानुपूवेशः 
नृपे पश्यति तत्कायं साक्षिणः सद्टुदाहूताः ॥ 

बृहस्पतिः (५, १८] 

भूषितं घातितं यत्र सीमायाश्च समन्ततः। 

अकृतोऽपि भवेत्साक्षी ग्रामस्तत्रः न संश्रयः ॥ 

मनुः [८) ७६] 

यल्लानिबद्धो वीक्षेत शृणुयाद्वाऽपि किञ्चन । 

पृष्टस्तत्रापि" तद्रयाचथाटृषटं यथाश्चतम्ः ॥ 

फाल्यायनः (३५२. 

अशक्य आगमो यतन विदेशप्रतिवादिनाम् । 
तेविद्यप्रहितस्तत्र ठेख्यं साकं भरवादयेत् ॥ 

1. भूमता-न. 
2. '्युषितं छादितं यत्र" इति पराश्चश्माधघीये (प. १०२) 
8. ^. 9. 8, ज, द 8110 8. 13. (४)-ग्रामस्न (१) 

4. ^.9. 9; द, न 1 9. 8. (४.,-तदून्रूयात् । न ब्रूयात्-उ. 11€ 16 

1 4011 "8 €त11. 2710 1118 2888 ४18 607. ०1 #118 [१,882.06 0 धका प्र 
76208 धर पहः यत्तानिबद्ोऽपीक्षेत शणुयाद्वापि किंचन । पृष्टस्तत्रापि तदूनयाद्यथा दष्टं यया 
भतम् ॥ 

५. अनिबद्ध हेख्यमनारूढोऽपि इति मेधातिथिः 



१०२ छद्धकद्पतरूः [१५ 

“आगमः भगमनम् । 

मनुः [८) ६०) 

पृष्ठोऽपव्ययमानस्तु कृतावस्थो धनेषिणाम्' । 

त्यवरे; साक्षिभिभाव्यो नृपव्राह्मणसन्निधाः ॥ 

दृष्टः, प्राह्िवक्रेन । (अपव्ययमानः अपहं कवेन् । कृतावस्थः' 
आसेधादिना कृतमवस्थानं यस्य स तथा । भाग्यः" विभावनीयः। 

बृहस्पतिः [५) १, १९, २। 

नव सप्र पश्च वा स्मुश्रत्वारख्लय एव वा। 

उभो वा भ्रति ख्यातोः नैकं पृच्छेकदाचन ॥ 
[ (ऋ 

ङिखितां द्री तथा गदौ लिचतुःपश्चरेखिताः | 

यरच्छास्मारिताः इस्यास्तथा चोत्तरसाक्षिणः॥ 

दूतकः +खटिकाग्राही कायेमध्यगतस्तथा | 
एक एव प्रमाणं स्वान्तरपोऽध्यक्षस्तयेव च ॥ 

ग म्, 'ङिखितौ द्वाविति, एतो द्रौ साक्षिणो भवतः न्ये तु दृतकादिन्यति- 
रिक्तारूयवरा एवेल्यः | 

1. "1116 [1111164 1९2 (७प. च गाड़ €1९.), प्रा 60, 0४8 धनेषिणा 07 

धनेषिणाम्; 50 वि, 9180. 

2. यः कृतावस्थः आहूतोऽमियुक्तो ग्टीतप्रतिभूश्च प्राङ्िवाकादिना पृष्टः सन्नपन्यबतेऽ- 

पडते धनेषिणा सधन पूर्रप्रयुक्तमात्मनः साषयिपुभिष्ता साश्विभिर्माग्यो निप्रतिपन्ः प्रति- 

पादयितव्यः- मेधातिथिः ॥ 
3. द, ज, ^. 9. 8. ४१ 8. 13. (४)-प्राद्यो 07 ख्यातौ; 

4. धूतकः शटि ग्राहौ इति माधवीये (ध्र. ९५); भृतकः खनिकाप्रा्ी इति 
ध्यवहारखारे ; खण्डिकाप्रा्दी इति दस्भङ्गाकोशे । 

५. लिखितो इयावपि, एतो द्वो साक्षिणो भवतः-नि, 



ध्यवदहदारकाण्डे साक्षिणः १०३ 

याङ्गवस्क्यः [२) ७२. 

उभयानुमतः साक्षी भवेदेकोऽपि धमेवित् । 

ण्याः 

शुचिक्रियश धम्ञः सान्ती यत्तातरमूतवाद्ः । 
प्रमाणमेक्ोऽपि भवेस्साहसेषु विशेषतः ॥ 

(अन्रुभूतवाक्' सलयतवेनाचुभूता वाग्यस्य | 

का ल्यायनः [२५२-२५४. 

अभ्यन्तरे तु निक्षिपे साध्यमेकोऽपि बाध्यते। 
अथिना प्रहितः साक्षी भवत्येकोऽपि याचितः 

संस्कृतं येन तत्पण्यं तत्तेनैव विभावयेत् । 
एक एव प्रमाणं स विवादे तत्र कीर्तितः ॥ 

@ 

संस्फृतं येन तत्पण्यपिति । येन दुवणक्रारादिना यत्पण्यं इृण्डलादिषटितं | 

तत्तेनैव साक्षिणा साधयेदेलययथः | 

नारदः ४, ९६७) 
क 4 | सुदीर्ेणापिः कालेनः छिखितः सिद्धिमाप्तुयात् 

"सजानन्नालनो ठेख्यपजानन्तं न छखयेत् ॥ 

1. भूतभाक्-द. 

2. 4. 8. 3. 811 £. 8. (४)-1€त अदीर्षणापि. 1116] 18 ४811181 

1116 8101711 ० प्र€ &प्ीजा. 

8. काटेपि-द्. 

4. सुदीषेणापि कालिन किखितस्य स्षितवं, तेन च लिपिसमये तेनात्मनैव खनाम 
रेख्थम् । यथा करसिश्िदेशे साक्षिणः खहस्तेन मतमारोपयिष्यन्ति इति | लेखकेन विखिखिते 

मामनेन रस्िखिदव्रा्टं साक्षी देवदत्त इति। न चेहिपिञ्सदान्येन लेखयेत् । तस्य काढान्तरं 
निरूपयत्िहाय भवतीति ¦! (असहायः) 

४. “भात्मतेव शिखेजानन्न चेदग्येन रेखयेत्; इति, मृ. ना, 



१०४ कुष्यकरटपतसः १५ 

अजानन्तं न ङेखयेत् । अत्रायमयेः-- यत्र कारणसमये 'डेखितुमजानन्त- 
मानं योऽन्येन हिपिद्गेनाहमतरागुको 'अ्ुकग्रामीयोऽपरक पुत्रः साक्षीलयः 

केखयेत् सोऽपि चिरेणापि सिद्धिमाप्तुयात् । 

व्र # € £> +~ 

कात्यायनः [३७०] 

अथ खहस्तनारूदस्तिष्ठश्चेकः स एव तु । 
न चेलखलयभिजानीयात्तत्खहस्तेः परसाषयेव् ॥ 

नारदः [६, १६८-१७१। 

अष्टमादरत्सरास्सिद्धिः सारितस्येह साक्षिणः | 

आपञ्चमात्तथा सिद्धियटच्छोपगतस्य तु ॥ 

आतृतीयत्तथा वषार्सिद्धिगूदस्य साक्षिणः। 
आ संवत्सरास्सिद्धि व बदन्त्युत्तरसाक्षिणः॥ 

अथव। काठनियमो न ट्टः साक्षिणः प्रति । 

स्मृदयपक्षं हि साक्षिखमाहुः शास्रविदो जनाः ॥ 

यस्य नोापहता बुद्धिः स्पृता" श्रातं च निलश्चः | 

सुटीर्ेणापि काठेन स वे साक्षिस्वमहैति ॥ 

यादृशा अथिभिः कायो व्यवहारेषु साक्षिणः । 
तादृशान् संप्रवक्ष्यामि यथा वाच्यमृतं च तै; ॥ 

. लिखिवु-बि. 

, अमूकसामीयो-वि, 

, साश्चीययेवं टेखयेत्-वि, साक्षित्वे च-उ 

, द, ^. 9. 13.-स्मरृतः; ज, 9. 23. (४)-स्मूत; स्मृतिः भोत्रे च-नि, 

, भ्यादय्ा धनिभिः'-दति मेधातिथिपाठः 

6. ययाच ऋते सत्य "वाच्यं वक्तव्यं पृष्टः सद्धिः तैः-पूरवाह्न ्यादि- तमपि 
प्रकारं नक्ष्यामौति--सेणातिधिः॥ 



व्यवहारकाण्डे साक्षिणः | १०, 

'गरहिणः पुतिणो पांङाः शक्षत्तविदरथ् दयोनयः 
इत्युक्तवा साक्ष्यपहेन्ति +न ये केचिद्नापदि ॥ 

प्राप्ताः सर्वेषु वर्णेषु (कायाः कार्येषु साक्षिणः । 

सवेधमरवेदोऽदब्धाः विपरातास्तु वजयेत् ॥ 

रतम् सत्यम् । 'माखाः' प्रसिद्धङगद्वाः । 

याज्ञवरकय' [२ ९८-६९.] 

तपस्विना दानक्चीखाः इटः सत्यवादिनः | 

धमेप्रधाना ऋजवः पुत्रवन्तो पनान्यिताः" ॥ 

ष्यवराः साक्षिणो ज्याः श्रौतस्मातेकरियापराः" 
यथाजाति यथावणं सर्वे सर्वेषु वा स्पृताः 

गोतमः [१३, २.४] 

वहवः स्युरनिन्दिताः खक्मसु प्राययिकरा "'राज्गम् । 
'“निष्परीलयमभितापाश्चान्यतरस्मिन् । अपि शुद्राः॥ 

"गृहिणः, कृतदारपरिग्रहाः । "पुत्रिण इति पुवरज्ञेहात् पुतिणः | 'मोकाः' जानपदा. 

सदेश्ामिजनाः-मेधानिःथिः ॥ 
९. नाविदट्-ज. 

8. अथज्ञाः साक्ष्यमहन्ति-दइति सुद्रितपाठः-बि. च 
4. नयेष्केचिद्नापदि द. 

. आपा सव्र वर्णपु--इति मुद्वितपाठः-चि, च 

6. कायाः साक्षयेषू-द. 
7. सवंधमविदः-- भौतं सातमाचारनिरूदं च सवं धर्म जानन्ति ते- मेधातिथिः ॥ 
8. दोऽटुन्धाः-द्, 

9. तपोदानादिमिर्ये घमप्रघानतवा सयव्रादिनः, येवा कुटीनाः खकुल्कलङ्कमीया, 
ये पुत्रिणो धनिनश्च तद्विनाशभीया, प्रकरया रजवः उपटन्धातिरिक्तवचनाशक्यानन्ययावादिनः 
ते जयवराः साक्षिणो लेयाः । तरयो येपामवयसे व्पवरः तिप्रथतय दर्थः - शिश्वङ्पः ) 

10. 'पञ्चयज्ञक्रियारताः'- -इति विश्वसूपाचा्यताःः 

11. राशां निमीत्यां भमतापाथ-लः राशां निःप्रीत्यमितापाश्ान्यतरस्मि्नपि शाः -व्. 
1४. निष्प्ीतयनभितापाः' इसि पस्करिपाठः 

14 

रर 
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(आ्राल्ययिका राज्ञाम् प्रययोसारका राज्ञाम् । ̂ निष्मील्यभितापाः' मैत 
रात्रबघरनिताः | 

कात्यायनः [३५६-२४८ | 

प्र्यातकृटज्ीखाश्च खोभपमोहत्रिवर्भिताः | 

भाप्ताः शिष्ठा विबुद्धा यः तेषां वाक्यपत्तशय् ॥ 

विभाग्यो वादिना यादृक् सद्शे भावयेत् । 
नोच्छरष्ं चावङ्ष्टस्दु साक्षिभिभाययेत्सदा ॥ 

शङ्कि वलितौ 

भय साक्षिणः । भ्रोतिषो युगतरान् रूपवान् माणवकः शीखवान् क्षतिय- 

स्तथा, वेहयः शुरो वा प्ेवांश वः यीलोपपञ्नः, कोवादैर्विदिताः नत्वेकः | 

यास्त, 

मगिपन्तौषधिवरखासदत्तं शवा विधानतः । 

ऽविसंव्देहिव्यपपि धनव साक्षी युणासितः॥ 

नारद; [५ १५५ 

शभ्रेणीषु भ्रेणिपुरपाः खेषु वर्गेषु उरगिणः | 

बहिवामिपू वाह्याः स्युः सिः स्ीपु च सास्निणः॥ 

1. 8. 1. (8), शिष्टविष्द्वा ये; ^. 8. 13. 9110 ज, शिष्ट।मिषदूरा ये 
५. कुषटस्तु-द. 

8, कर्मप्रदानेविदितो-बि. 
4. 9. 1. (ॐ) च 01 वा; ^. 8. 13. 1४8 वा; चाविधानतः-ज, द्, 

5. विसंवादे दिव्यमपि-बि. 
6. ^, 9. 3. ४70 9. 3. (४)-न साक्षी 01 नतु साक्षी; ननु सक्षि-भः; 

ननु साक्षी-द, 

7. “भेणीषु" भषादशप्रकृतिनिषड।सु; "नहिर्वासितु' अन्यजासिपु--भश्चहायः 
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फालयायनः [३४९-२५० | 

लिङ्गिनः श्रेणिपूगाश्च बणिग्नातास्तथापरे । 
समूहस्था्च' ये चान्य वगास्तानत्रवीदभरगुः ॥ 

दासचारणपह्ानांः दस्त्यश्वायुधजाविनाम् । 

मलयकेकसमूष्टानां नायका वर्णः स्पृताः ॥ 

तेषां वादः "खवर्पषु वर्मिणस्तेषु व्ाक्षिगः। 

मनुकात्यायनां [म) <, ६८; का, ३५१ 

छीणां साक्ष्यं खियः इयुिजानां श्नसत्तमाः । 

शूद्राश्च सन्तः शूद्राणां मल्यानां मल्ययानयः ॥ ` 

{इति भटृह्द्यपरासन पष्टसन्धिविग्रहिक भट्श्रीम- 

ल्ष्मीधर विरचिते कृलयकरपतरां ग्यवहारकाण्डे 

साक्षिपरक्रणम् 

कोनो दिषो = किष केण वे ̂ 

. साश्च-ए. 

, चारण-ल, दः; वारण-उ, 
{ (0 | 91 "५ कर क. , ^ न 

. वागणस्तथाः इति चोरमित्राद्य; काणनः-उ. 

सवर्गषु-उ. 

, सहा द्रिजाः-बि, 

ॐ ॐ ++ < < ^ . ^. 8. 1, द, ज, ४1१ 8. 8. (६)-भन्यानां अम््ययोनयः 
7. इति महाराजाधिरानश्रीमद्रो विन्द चन्द्रदेवमक्धसांधिविग्रहिकेन भदटृष्टदयधराश्मजजमट् 

भौषटशमीधरेण विरचिते कृत्यकस्पतरो श्यव्टारकाण्डे र श्चिप्रकरणम् | | बि. | 



१९ 

अथाऽसाक्षिणः 
ततर नारदः (४) १५७-१५८| 

अराक्यपि हि शासेषु" इष्टः पञ्चतिधा बुधैः । 
दचनादोषतो भ्मेदास्छगनुक्तिमूनान्तरः ॥ 

प्रो विधाया वचनतः स्तनाया दे।पदश्चेनात् ¦ 
मेदाद्वितिप्तिः स्याद्रिवदे गत्र साक्षिण ॥ 

यमुक्तिरनिर्दिष्टः खयमेबेल यो वदेत् । 
® ^ च मृतान्तरोऽथिनि मतेः घमू श्राविताह्ते ॥ 

1 

भ्रोत्रियास्तापश्चा दद्धाय च प्रव्रजि नमः| 

असाक्षिणस्ते वचनान्नात्र हैतुरुदाहूमः ॥ 

स्तेनाः साहलिकाश्चण्डाः मिता वञ्करास्तथा | 

<साक्षिणस् दुष्तवरात्तेषु सलं न तिद्यते ॥ 

मनुः [८ ६४] 

+नायसम्बन्धिनो नाप्रा न सहाया न रैरिणः। 

न दृष्टदोषः फतेव्या न ष्ठ्याध्याती न दूषिताः ॥ 

1. याल्लेऽसिन् ति मु, पाठः 

2, भेदात्खयमुक्तिरनिर्दिष्टः-स, 
8. प्रेते, इत्यारप (स्तेनाः' हवयेतत्पथन्तो भागः भ्र्टः-बि, कोरे 
4. (अथसंबगिविनः'-उत्तमर्णाधमणाद्याः । "आत्ताः? पितृभ्यमावुखादयः । "वशायाः प्रति- 

मूप्र्तयः । “दषटदोपाः' अन्यत कतक्।रसास्यः । न्याध्यातः' रोगपीडिताः । "दूषिता 

पातकिनः अम्यस्तोपपातकाश्च-(मधातियः) 

. 80, द्. ज, 4.9. 8.; 9, 8. (ध) शवात् अल्तीद्व्; उ, ८९806 

नष्टदोषा न कत॑न्या 
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नारदः [४, १७८-१८५, १५६] 
'दासनेकतिका भद्द सी व(लनश्वकाः । 

पत्तोन्मत्तःमत्तातेकितवमग्राव्यानकाः ॥ 

महापयिकसादवणिकभव्राजितातुराः। 

व्यङ्गकश्रातियाचारदोनक्ारकुरलाः ॥ 

भनास्तिक्व्रात्यदाराप्रसछागिनाऽयाञ्य तजनः | 

।एकेस्थान्यापदयाःपरज्ञानेखनाभरः | 

क 

प्रागष्रदोपद्मदषविषजाग्गणहतुषण्डकाः। 
न्क 

गरटाभिद्की मरुशुद्रीपुतापपातिक्राः । 

9) छलन्यवहार । 'अश्राद्धोः न आद्धमहंतीति | 

दुबलादि 'बृद्धः' संब्यवहारययोग्यो इुस्तव्ट्यादि करणत्वात् । 'उम्मत्ताः वायुदोषाद् । "प्रमत्तः" 

1. वत दासो ग्रहजानः -नकलिकः 

प्रमादश्चीलः | (आर्तः' ग्य्नातेः । "कितवो" चूतकारः । भ्रामयाजकः' म्ामिक् । 'मक्शपथिकः' 

दीर्घाध्वगः । सामुद्रो वणिक्" समृद्रयात्रानिरतः । प्रव्रजितो" भिक्षुः । 'आतुरो' सेगी । “यङ्ग: 

भङ्खही नः । 'एकः' एक पव । 'भोत्िय" दछान्दसः । 'आचारहीनः' प्रच्युतः खधममात् । 'ङ्कीषः' 

ण्डः प्रनननासम्थः । "कुशीलवं" चारण इति-असहायः ॥ 

2. ध्चक्रिकाः 01 वश्चकराः' इतिमु.ना. स्प, 

3. तत्त `नास्िको' भिध्यादष्टिः | ालयो'ऽ$ृतेषस्कारः । `दाराभनित्यागिनो' षर्मभार्या- 

वतानाभमियागिनः | अयाज्ययानको' निन्दितियाजकः । एक्रखाटीशहमोजनः सहायः । 'अरिः' 

रधुः | 'चरो' राननियुक्तः । “शाति बग्धुः । सनाभिः" सोदयं इति-भसहायः 

4. द, ^. 9. 123. 2114 8. 8. (#-मघापरिधरा ; सहायारिवरा-उ, 

5. तले प्राग्दोषो यस्य सः प्रा्टष्टदोषः' प्राग्जन्माञ्चभदोषकर्मपरिणामप्राप्तसेगचिहः 

सेनादिदृ्टदोषोऽपीति । "शदो" नट इति । 'विषजीवी" विषेता विक्रेता वा । 'आहिवुण्डकः' 

सर्पादिदन्तश्चकम्राद्ी | "गरदो देषसेवन्धादिषस्य दाता । 'अभरिदो' यहादिदाहकः  'कीनाशः' 

यदः कदर्या वा| युदया पुत्रः शद्रौपुलः' । -मापपातिकः' उपपातकसंयोगात् | 



११० कृष्यकर्पतसः | १६ 

"कान्त [साहसिकाश्रान्तनिषृतान्लयावसायिनः] | 
मिन्नषटत्तासमाटृत्तजलतेटिक्रमूटिकाः ॥ 

-भूताविषनृपद्धिष्टनषनक्षतषु चक्राः । 

अधश स्यास्मचिक्रत् हीनाङ्गमगष्टत्तमः ॥ 

०, युनखीौ “यावर च्छितिमित्रधक्च्छटश्चाण्डिकाः' 

पन्द्रजालिकद्धन्पोग्रशरेणीगणनिरोषिनः ॥ 

०्ुध{शितदच्छद्धः परनितः करकारः | 

कुहकः प्रत्यव सितस्तस्करो राजप्ररुषः ।¦ 

पतुष्यपशुपांसासिपधुक्षाराम्बुसरपिषाम् | 

विक्रेता ब्राह्मणस्त्रेषा" द्विजो बाधुषिकथ्च यः ॥ 

1. तत रान्तः खिन्नः । साहसिकः" प्रसष्यायक्त कारी । श्रान्तो निःसङ्खः) "निर्धनो 

धतादिव्यसनदोषाद्वतसवखः। -अग्त्यावसायी' चण्डालः | ̀ पिन्वन्त!" मिथ्यादृष्टि; । 'असमात्रृत्तो' 

ब्रक्षचारी प्राक् ९ नात्] डोः निरिन्दरियः। 'तेलिकः' नफ़।दितेलिकचक्रिक; । भ्मूखिको' 
मूलद्रन्यविक्रयजीवन इति---असदायः 

2. तले "भूताविष्टः' सग्रहः । ̀  व्रपद्िष्ठो राजद्विषः। वषंनक्षससूचयःः' सावस्वरसुचक्रः | 

'अधशंसी प।पस्तेनो हिस वा| 'आत्मयिक्रेता धनेन दासस्षदरुपगतः। (हीनाङ्गो याहुपादष्टैनः | 

'भगब्र्तिः' शरी जीवनः मुखमगो वा--अमहायः 

. श्यावदन्तश्च मित्रक्दावशोण्डिकाः-द. 

4. ^. 9. 23. 810 9. 23. ()-च्छव० 0? च्छट 

5. "वधकः" सोनिकः । 'चितेङृ' छेख्यक्तयोपजीवी । (पत्तितः' पातकी । (कूटकारकः! 
* ) दे 9 

कूटटेख्यककार्षापणादिकतां । वकु्टक)' मन्तोपध्यायर पायादरश्ीकरणकर्ता । पप्र्यवसितः' प्रनष्य 

प्र्या्रृत्तः । (तस्कर श्रौरः। (राजपुरुषः ' सेवक इति--अखद्ायः 

60. का{-ज 

7. ग्रस्तषां-द्; णश्रेव-बि 
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९ ९ 

च्युतः खधपपारुकिकः सूचको ' हीनसेवकः । 

पित्रा विवदमानश्च मेदकृेल्यसराक्षिणः ॥ 

श्रेण्यादिषु तु वर्गेषु कथि दरष्यतामियात् । 

तस्य तेभ्यो न स्यं स्यादष्टारः सवे एव ने ॥ 

नैङृतिकः! +वश्चकः । (अश्रद्धः' श्रद्धारषितः। सदापयिकः' दीरपौध्व- 
निकः । कृश्ीखया' रङ्गापजीनी । पक्सा एकपाकभोजी । (अरिधरः' 

शस्मधारी । (आितुण्डिकः' व्ययग्रादां | -उवपषानिकः' पानक्राक्रान्तः | 

(साहसिकः सहसाविचारितकारा । (अग्रान्तः' अपीग्यकारी । निधूतः' 

प्रामराजङ्कलम्रेण्यादिमिर्मिस्सारितः । भभिनरष्र्तःः खधमानवस्थितः । 
(मूटिकः' तत" पुरं विप्रलम्भस्तत्कारी । शद्धः व यीवदेनाटनेन भिक्षाटन- 
दील; | प्रत्या घतः! प्रव्रज्पास्थुतः | कुलिकः) परिच्छेदेकतवेन वियुक्तः ॥ 

मनुः [८ ६५-६७] 
न साक्षी व्रपतिः कार्यो न कारहकङशीलतौ । 

न श्रोत्रियो न छिङ्गस्थो "न सङ्गेभ्यो निवतैक्र ॥ 

नाध्यधीनो न वक्तव्यो न दस्युनं विकमंङत् । 
न च्रद्धो न रिश्ता नान्यो न क्िकरलेद्धियः॥ 

1. 'स्तावकोः इति मु. नार. 

‰. मुद्रितकोग एवं परति--- 

भरेण्यादिषु च सर्वेषु कश्चिचेदूदेष्यतामियात् | 

तेभ्य एव न साक्ष्यं स्यात् दवष्टारस्सवं एव ते; इति 
. कथ्िचेदेष्यतामियात्-त्रि 

, विम्बकः 101 वद्चकरः-उ, 

. उपयाश्चः-द 

. अलत-तरिं 

, न सङ्घम्यो-ज. द. नि 

. भन सङ्खेभ्यो जिनिगंतः' इति मेष।तिथिप(उः 0 न= @ €र + € 
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नार्तो न पत्तो नोन्मत्तो न धुत्तृष्णोपपीडितः 

न श्रमातो न कामात न्दौ नापि तस्करः ॥ 

'आध्यधीनो! अन्धके धृतः । 

याज्ञवल्क्यः [२, ७०-७१] 

ग ृद्धवाटकित वगचोन्परत्ताभिशस्तकाः 

रङ्गावदारपाखण्डिङटष्टिकिरन्दिरः॥ 

॥ 

पतिनाप्चायेतम्बन्धिसहायरिपुतस्करसः । 

सारसे दरोषाश निदोषाश्रेयसाक्षिणः 

बृहस्पतिः ५, २९-४० | 

मातु; पितता दिदे्यश्च भायाया चातृमाहुल । 

रातां सखा च जःप्राता सवेवदरेष्वसाक्षिणः ॥ 

परस्ीपागसक्ताश् कितवाः सदृषिनाः । 
उन्पत्ताताः साषगिका नास्तिकाश्च न सात्तिणः॥ 

कात्यायनः [२६२ २९४) 

तद्श्त्तिजीविनो य च तत वनादितकारिणः। 

तद्वन्धुखहो भरलाः आ्रास्ति तु न साक्षिणः ॥ 

1. (कारकाः, शिल्पोपजीविनः सूपक्रारायस्छारादयः। कुश्लीखव।ः' नटनतकगायनायाः | 

“धो तियो" केदपाठकः । "लिङ्गस्थो" व्रह्मचारी । सङ्गेभ्यो चिनिगताः' बेदसन्यासिनो गरहलाः-- 

तरेधातिथिः ॥ 'जध्यघीन' शब्दो अवयन्तपरतन्बरग्मदासादो रुढथा वतेते । अन्धे तु तुर्यसंहि- 

तत्वात् 'आध्यधीनः इति पठन्ति } (आध्यधीनो' बन्धकरीढृतः । वक्म्यो" अनुशास्यः शिष्य- 

पुत्रादिः । "दस्युः" तिदासः वेतनिकः | कठिनहृदयो वा दस्युः" कूरचेष्टः | (विक ̂कृत्? 

शाच्नविश्डं यः करेति। श्रृद्धो, वयःपरिमाणादसंस्प्रतिः। शिद्ुः? बालोऽप्रात्तव्यवदहारः। 

(एकः, त्यवगग्रहणिनैकस्याप्राततैः प्रतिषेधो द्वयोः कस्यञ्चिदवस्थायामभ्यनुज्ञानायः । “अन्त्यो 

वर्बस्चण्डालादिः--स्रवरगांदग्यत्र ) 'विकलन्दियो' अन्धव्रधिरादिः--“आरता' बन्धुषनादिनाश्चेन। 

५मत्तो मथ्यमदक्षीवः । अपसारगहीत 'उन्मत्तः' पिगाचकी--मेध।तिधिः॥ 

9. ज्जःनालवृद्ट-दः बि. 
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'मात्रष्वष्टसुताश्रेव पिव्रष्खषुतास्वथा । 

मातुकस्य सुताश्रैव सोदयांसुतमातुखाः ॥ 

एते सनाभयसतृक्ताः साक्ष्यं तेषु म योजयेत् । 

भ्यव पितृमातरसनाभयो बोद्धष्याः | 

कराः सम्बन्धिनथेव विवाघ्नो भगिनीपतिः ॥ 

पिता बन्धुः पिव्ग्यश्च श्वशुरो गुरवस्तथा । 
नगरग्रामदेक्षेषु नियुक्ता भ्ये पदेषु च॥ 

वमाश न पृच्छयुरुक्तास्ते रानप्ररपाः | 
4 देन 17 9 भ्य, ¢^ &\ = 0 नि ण्डे 

न क्रद्धनापि सखषटेनासोनं ने सुजाऽच्वितः ॥ 
न क~ अ, 0 » ण्य, [क [क् च 

न निन्यंनापि संमूढः साक्षिमिस्तु भिभावयेत् | 
विश्द्धा वजिताः' स्युश्ेत्स््यं बगेस्य न कचित् ॥ . 

1. स्म्रतिचन्दरिका ध्र. १८०) च एवै पठति ॥ अपराकेपारस्तु (प्र, ६६९) 
सातरष्वसमुताश्रेष विवाह्यो भगिनीपतिः । 
पिता बन्धुः पितृग्यश्च सोदर्यासुतमातुखः | 

एते सनाभयः प्रोक्ताः .......-...... । हति 

ध्मा जो ४8 {€ इद्द्का्त् पात वीतु तृपद्पला8 पात कऋाप्प्ट् ५ 

11:.1-€18९ 01711 01 111८ 71 ्ष17त€ा (]). 41) 

2. एवमिदयादिवाक्यं त्रिकानीरकोशे नासि ॥ 

3. य-द; ये-ति; यि-उ; नियुक्ता ये पदेषु चः दति मपराकः। 

4. 116 1}1166 11168 फला ॥९टट1 1€7€ चा८ पात् गाकु 10 प्ट 

60100107 211 #€ = {4५44 काद = कव व) प्णाला [1१5 0एरशठपशृङ 

{8.1 €11 {16170 1707) {16 {0 €1. 

४. "न निन्येः' इति ्यबदारसोश्ये ; नानिन्धेः-उ. 
6. विन्ारयेत्-इति तनेव 

7. "वर्मिणः, इति ध्यषडारसौश्ये 
10 
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अथासाक्षिण इयधिकारे शद्खटिखिता-- 
शुर्कगुरमाधिदरनो, दृते, वेषटितक्षिराः, सिय सवाः, ग॒रकुकवासिनः, 

परिव्राजकयानप्रस्थनिग्रन्थः रदह्वम्याठप्राहिणः ॥ 

(धुरकाथिषतः' शुरक्य्हयरानापिक्रारी । शगुद्पाधिङवः) पदाति- 

समूहो गुरपस्तदधिङृतः । ुरकुखवासिनो' ब्रह्मचारिणः । ननिग्रन्थः 
क्षपणकः" | 

नारदः [४, १६०, २३०, १४१] 

राङ्गा परिग्रहीषेषु साक्षिष्वेमाथनिश्वये । 
वचनं यत्र मिय मे स्पूर्मदादरसाक्षिभः | 

स्मृतिमत्साशि साम्यं तु विवादे यतर देषहयने | 

मूष्ष्पस्वारसाक्षिधपेस्य सायं +व्याव्रतते तत; ॥ 

अनिर्दिस्त साश्षितरे खयमेत्ेय यो वदेत् । 
सखययुक्तः स स्ाल्ेषु न च सा्िलमदहंति ॥ 

द्विगुणेन समाः सन्तो 

पुनरसपास्तेऽपिः । 
स्प्दिप्रत्याक्षिसाम्पमिति । स्थति 

साक्षिणो भिदयस्व दत्र "ते पचनभेदारसा 

९ 

ष 

कात्यायनः (४००) ६५७ | 

सः साक्षी चैव निर्िष्ठो जह्ूतो नापि चोदितः 
तृयान्पिथ्येति तथ्यं वा दण्ड्यः सोऽपि नराधमः ॥ 

, कृतो-ल, द. 

, (निर्मम्धः इति अपप)ठः सर्द॑षम्। 

, © €ा#8 760०५८८५ 11) अ्यवदह्(रसोखर्य 

^. 3. 1, 114 8. 23. (2)-टा बतेते 10 व्यावतेवे 

, सूचीत्युक्तः स शषलष्ु भ स साक्षित्वमहति ॥ इति बरु. पा. क्तलु शाश्लनषु-उ 

तत्र बच्वनयेदा-द; ^. 3. 3, 10 9. 13. (५)-बरमदात् 

, पुनरसमात्तेऽपि-उ. 



ऽथवहारकाण्डं सांक्चिणः ११५ 

अर्थी गनै तरिएनः स्याचत्त सान्न पृतान्तरः। 
१ ६ च प्रत्यथी वा मृतो यत्र तलाप्येव प्रकटयेत् ॥ 

नारदः (४, १६२, ९५-९६) 
© ५ 

सोऽथः श्रावयितण्यः स्यात्तसिज्ञसति बाऽधिनि | 

कृ तद्रदतु साक्षिखपितयसाश्नी प्रृतान्तरः॥ 

१ $ © ० {~~ (~ 

सन्ताऽपि च परमाण स्युभरृतं धानिनि साक्षिणः। 

अन्यत्र श्रावितं यस्स्यात्खयपासन्नप्र्युना ॥ 

न हि प्रल्यथिनि पते प्रमाणं साक्षि प्रयः | 

रप्तमस्कारण ततर प्रपाण स्याद्रिनिश्चयः॥ ~ 

श्राविनेनान्तरेणापि यस्तर्थो धमेसंहवितः। | 

मृतोऽपि तत्र सायं स्यात् षर् षान्वाहिताभिषुः ॥ 

योऽथः श्रामयिवब्य इत्यादेरयमथः- येनाथिना साक्षीदृत;ः सोऽथ 
यस्य साक्षिणो मृतोत्तर स मृतान्तरनापासौ न साक्षित्वम्ति । यति 

युमृषुणा अथिना पिला अश्क द्रव्यमियदंनया दध्या अघयुककाले देवदत्ताय 

दसं अलार्थेऽपमी साक्षिण इयेवं एलः प्रावितो भवेत् । तस्य साध्यादि- 

विवेकाभावात् । अथिना' योऽथः श्रावयितस्यः साक्षिणापस्िन्न्ये भवम्तः5 

1. तस्य जीवतः; इति मृद्रितनारदीपे; स्यादिनिश्चये-बरि, 

4. यन्र-ज. 

3३. 4. 8.1, ज ष्णप् द् द्यत प्रद्रूसु नत्वाहितादिषु 

116 [11111€त > ४1६१४ 1६4३ ध्रा पर :-- 

आषितश्वावुरेणापि यस्त्व्थो धमसंहितः। 

मृतेऽपि तत्र स्य स्यात् प्ररसु चाम्बाषितादिषु ॥ 

4. नो-ल, द. 

9. भबतः-द् 



११६ छृदस्यकररपवसुः [१४ 

साक्षिण इति । श्रा्रिनाह्ते तत्साध्दादित्रिरेष परीक्षानातान्नायं श्रावयितुं 

ति। साक्षिणां शक्रोतीलयतः-- क तद्रदतु सासिरःपिति साक्षी प्रताम्तर' इति 

यदा तु सुमूषरणा श्रावितास्तरा मूत ऽप्य्भिनि वन्छेन साक्षिण इति । 

कालयायनः [२६०] 

अन्येन हि कृतः साक्षी नेवान्यस्तं विवादयेत् । 

तदभावे विनियुक्तो बान्धवो वा वितादयेत् । 

"£ क, 

-भावयेत्साक्िभिः कायं मृते सर्थिनि बान्धवः। व 
दुःखादीनां समक्षं चेटिखितं भावपेत्सदा ॥ 

| इत्यसान्षिणः ॥ 

1. परिज्ञानाभावत्-ज, द, वि. चं 

2. हशक्रोत्यतः-द, 

8. शोकोऽयं ग्यषहारसोखये दस्यते; काव्यायनस्मरतिसासेद्धरि न दष्टः 



१७ 

अथ साक्षिप्रव्युद्धारः 

तत्र पन्रुनारया' (प, ८, ८२; ना, ४, {८९ 
9; पणन 

रहसेषु तु सर्यैषु स्तेयसंग्रहणेषु च | 

माग्दण्डमरेव पारुष्ये त् परीत्तनं सान्न ॥ 

कृत्याय; [२३६६-३६४। 

व्याघातेषु व्रषाज्ञायाःः सङ्क साहसेषु च । 

स्तेयपारुभ्ययोश्चैव न परीक्षेत साल्निणः ॥ 

अन्त्ेहमनि रातौ घा वहग्रामाच यो भवेत् । 
एतेष्वेवाभियागे तुर परीक्षा नात्र साक्षिणाम् ॥ 

पनुः [८) ६९.७०] 

भन्ुभावी ठ यः कथिद्यास्सा्ष्यं विवादिनाम् । 
अन्तर्वश्मन्यरण्ये वा शरीरस्यापि चात्यये ॥ 

सिया वा सेमे कायः बारेन स्थविरेण वा| 

्षिष्येन बन्धुना वाऽपि शासेन भरतेन वा ॥ 

1. 9. 13. (४), ल, द, 816 4. 9. 13; 0111160 10 उ, 

2. व्याख्याते दपाशायाः-उ; ^. 9. 3. 814 8. 3. ()-नरृपाक्ञायां सप्रे 

ताहतेषु चः-ल, द. 

2. मियोगभेत्-ल, द; एतेयोंज्यामियोगञ्च--उ. 

4. अनुभावी" साक्षाद । “अन्तर्वेश्मनि इति विरखजनोपलक्षणाथम् । तेन द्रम्य- 

देवतायतमादौग्यपि विरशजलनानि गृदयन्त- मेधातिथिः 
५. 'सखियाप्पसेभषे कथम् इति मेधातिधिपृतपाठः 



११८ ृष्यक्षदर्पतसः [१७ 

अ्खुभूतमनेनेदन्रुभावर । 

उशनाः- 

'दूासोऽन्थो बधिरः कृष्टीः सवारस्थविरादयः | 

पनेऽप्यनामिसम्बन्धाः साह साक्षिणा पताः ॥ 

नारद् |, ९ ८ ८? ट ५. ॥ ९, १ ॥ 

असाक्षिणा म निर्रिष्टा दापनेदृदिफाद्यः | 
कायेगोरवमासाय्र मवयुस्तऽपि साक्तणः ॥ 

तेषाप्रपि न वालः स्यजेकोनद्ी न कटर | 
~ £ रे 

न बान्धवो न चारातित्रुयुस्त साक्ष्यमन्यथा ॥ 

पाठाञङ्ानाद्सलयाच्ल पापाभ्यातच्च कूटकत् | 

गिक्रियाद्वान्धवः सेदाद्रेरनिमातनादरिः ॥ 

मनुः (८) ७४७ 

एकाऽलन्पस्तु साक्षी" स्यात् वहचश्शुच्याऽपि न लियः | 

ल्ीषुदधेरस्थिरास दोषेथान्येऽपि ये इताः ॥ 

कात्यायनः [२३६५ 

ऋणादिषु, परीक्षेत साक्षिणः स्थिरकमसु | 
साहसाल्ययिके चेग्र परीक्षा ल चिर्स्मृता ॥ 

, दासो" इत्यारभ्य ये निर्दिश दव्येतत्पथन्तो भागः बिकानीरकोपे श्रष्टः। 
. द्, ज; 4. 9. 3. 910 9. 8. (*)-कुग्ज 107 कुष्ठो # 

, विब्रूयात् इति मुद्धितनारदीये 

, "एको लुन्धस्त्वसाश्ची स्यात् इति-मेधात्िथेषाठः 

. भ्यो न ठ शियः-ज, द. 

9. 8. (४)-कुखादिषु परैक्षेत 

ध ९2 हठ +^ 

> & 



्यषष्टारकाण्डे साक्षिप्रस्युारः ११९ 

परुः [८; ७१ 

बाखष्ृद्धातुराणां चः साध्येषु वदतां मृषाः | 

जानीयादस्थिरां बाचघ्रुरिपक्तपनसां तथाः ॥ 

इति साक्षिप्रत्युद्धारः 

1. दु-द, उ. 

2. &. 9. ॥. ज, द त 8. 23. (४) शप] ॥16 8९९० भ् 

॥1118 8108, श})16]1 18 77118810 77) उ, | 

8. उल्छिक्तमनसः' प्रकृवयेमोपष्डुता अशीरधियः- मेधातिथिः 



१८ 

अथ साक्षिदूषणम् 

तत बृहस्पतिः (५, २१ 

साक्षिणोऽथिसपदिष्टान् सत्मु दोषेषु द्षयेत् । 
अदुष्टान् दृषयन्वादरौ तत्समं दण्डमदैति ॥ 

कात्यायनः [२७८, २७५] 

नातथ्येन प्रमाणं तु दोपेणेव तु दृषयेत् । 

मिध्याभियोगे दण्ड्यः स्यात्सोऽथाहरापि प्रहीयते" ॥ 

प्रमाणस्य हिय दोषा बक्तष्यास्त विवादिना। 

गस्तु प्रध्टाः सभ्यैः काले शाद्गमदशेनात् ॥ 

विवादिनाऽतिदिपलेनानरद्धाविताः दोषाः शाघ्चपरदशनेन भरकरीकृय 
सभ्यैषैक्तव्या इत्यथः । 

बृहस्पतिकालयायनौः 

ठेख्यदोषास्तु ये कचित्प्ाक्षिणां चेव ये स्मृताः| 

वादकाठे तु वक्तव्माः पश्रादुक्तांस्त् दूषयेत् ॥ 

व्यासः 

सभासदां प्रसिद्धं यद्टोकसिद्धपथापि बा | 

साक्षिणां दषणं ग्रा्चपसाध्यं दोषवजंनात् ॥ 

1. साष्याथाहयपि दीयते-मि. स्छृतिच्न्विका, 7. 143 च 

2. बह, ५; २२ कान स्मृ. सा. ३५८. 

8. दुक्तान दूषयेत्-द, बि, च; 1116 0111९1+ 1९94 पश्राुक्तांसु दूषयेत् 



्यधष्ारकाण्डे साक्षिदुष्रणम् १२१ 

अन्यैस्तु" साक्षिभिः साध्ये दूषणे पूवैषाक्षिणाम्। 
अनवस्था भवेहोषः तेषामप्यन्यसंभतवात् ॥ 

(असाध्यं दोषवनेनात्'-- (साध्यम साधनानहेम् ; (दोषवजनात्' 
अनबस्थादिदोषरहितत्वात् । 

बृहस्पतिः [५) २९ 

केयं वा साक्षिणो वापि विवादे यस्य दृषिताः। 
तस्य कायं न सिध्यत्तः यावत्तस्न विशोधयेत् ॥ 

तत् ख्यं साक्षिणश्च प्रमाणमिति यावत् । 

तथ। [५, २० 

साक्षिभिगेदितैः सभ्यैः प्रक्रान्तः निणये तु यत्+ | 
कृ 

पुन विवादं कुरूते तस्य राजा विचारयेत् ॥ 

व्यासः" [का, स्पृ, सा, ३८२-३८४ ; बृष्स्पत्ति) ५, २३-२५,२७) 

साक्िदोषाः प्रयोक्तव्याः संसदि प्रतिवादिना । 

"पतेऽभिलिखितान् सवोन् वाच्याः प्रर्युत्तरं तु येः ॥ 

1. ^. 8. 7. ज, 2710 8. . (४)-भन्वेस्तु ; अयेक-उ, को. 
2. तथा स्मर. चं. पठः: रोध्यं वु हति ुद्रित बृहस्पत 
). प्रयोक्ता-ज, द. 

4. 1111012] ^. 9. 3. 110 9. 3. (४) "18० 1५५6 यत्, स्न्रतिषलन्द्िका 
16041118 यः 19 1€11९61 ; यः-ति. 

* 11110 पद्व 10 भक ् ऽय, $ = 1/00111*74व4/4 (0. 168) ४1 
८/४ 277401व4/2//0व ६150, [ए ९11९त ६३ 1९ फ एक 21918 एए + 1}751€- 

512, $ वात्क्कद्ध] ५11 दतो षष) समात् ६8 जा एक्ा्ञणा एत 
व 77 १४९1111४. 

९. ^. 9. 8. विलिखितान्; 111५ स्मुतिचदिका 1684102 ° 713 081 
४९186 18 :-- 

पलतेऽभिटेख्य तान् सर्वान् वाच्याः प्रथ्युत्तरं ठ ते । 

6. प्रस्युलरं ततः, इति व्यथ. निणे., (११२) 
16 



१२ फुस्यकल्पतरः [१८ 

परतिपत न साक्षिखमर्निति बर कदाचन । 
अतोऽन्यथा भावनीयाः क्रियया प्रतिवादिनाः॥ 

अभावयन्* दमं दाप्यः प्रत्यथी साक्षिणः स्फुटम् । 

भाविताः साक्षिणो वश्याः; साक्षिषमनिराङताः ॥ 

भितः सविनयं दाप्यः श्राघ्द्ेन कमणा । 
[ क (कि 

दि वादी निराकाङ्कः "साक्षिस्भ्येष्ववसिितः ॥ ~ 

कि श्रत्युक्तरम्” उत्तरधुचरं प्रति, तेः दोषा वक्तव्या इल्यथेः । (अन्पथाः 
असंप्रतिपकती | 

कात्यायनः [४०७-२७९ | 

येन कायस्य ठोभन निर्दिष्टाः ङटसाक्षिणः। 
ग्रहीत्वा तस्य सवेखं ङयौन्निबिषयं ततः ॥ 

सक्तेऽथं साक्षिणो यस्तु दृषयेतमागद्षितान् । 
ध्न घ तत्कारणं ब्रुयासाप्बुयासपूेसाहसम् ॥ 

1. द, ज, ^. 9. 3. 2१ 8. 3. (४) प्रतिपादिता, 

2. ,911}"17^4 11.14 1680111 18 अस्ाधयन् ; अनावर्य-ज. 

8. 8. 3. (४)-स्मृतम् 

4. ^. 9. 8, ज, द, 871 8. 8. (४)-6६ साक्षिस्ये, १111611 18 ४180 

॥1€ 60{1८4142174क 16841 ; 4८०८0274 04/4 16608 साक्षिभ्बेव 

श] 1116 ९2118201 साक्षिससये 

५. न्ते जि. कोशे ठतः 
6. इ, ^. 8. 2. 9114 8. 2. (४)-नेव 
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जथ साक्षिश्रावणम् 
. तत्र कालयायनः [३३९] 

न काठहरणं काय राज्ञा साक्षिप्रभाषणेः। 

महान् दोषो भवेस्काराद्धमेव्याइत्तिरक्षणः॥ 

नारद्; (४, १९८ 
आहूय साक्षिणः पृच्छेक्नियम्य शपथैभृशरम् । 
समस्तान् विदिताचारान्विन्नाताथीन्, पृथक् एक् ॥ 

विष्णुः [८, १९। 

साक्षिणश्चाहुय आदिलयोदय कृतशपथान् पृच्छेत । 

काल्यायनः [२३८८-३९०] 

अर्थिप्र्यथिसान्निध्ये साध्याथस्य च सनिषौ । 
प्रयक्षं "चोदयेत्सा्ष्यं न परोक्षं कथश्चन ॥ 

अथेस्योपरि वक्तभ्यं तयोरपि बिना कचित् । 
चतुष्पदेष्वयं धमां द्विपदस्थावरेषु च ॥ 

1. (अथ साक्षिश्रावणम् इति भ्रष्टं उ, कोशे 

2. क्िप्रप्रभाषणे-द. 

8. सादरमाहूय साक्षिणः समस्तान् प्च्छेत् पूर्श्रुतार्था नेकैकशो भिश्चाताच)रानथमा 
शमलान् विदिताचारान् प्रच्छेदनिश।ताचारांशेकेकशः । अप्रतिदूषिता हयविश्चाताचारा अपि | 
प्रभथओभययापि युक्तः । नियम्य रपेभंशं सुतरामिति-असहायभाष्ये 

4. विशानार्थान्-उ. 

¢, शपथाननुमतस्तेन-ज, द. 

6, देशयेत् इति रोडशनन्दपाठः 
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तास्यगणिममेयानामभावेऽपि "हि वादयेत् । 
क्रियाकारेषु सर्वेषु साक्षित्वं भन ततोऽन्यथा ॥ 

(तोरयम्' इुवणादि । गणिमम्' कपदेकादि । । मेवम् ° ब्रीह्नादि । 
(क्रियाकारेषुः व्यवहारेषु । 

मनु; [८) ८७, ७९-८६] 

१देवब्राह्मणसान्निध्ये सायं पृच्छहतं द्विजान् । 
उद इ्य्ुखान् पाङ्घरुखान्वा पूवाह्ने वा शुचिः शुचीन् ॥ 

"सभान्तः साक्षिणः शसवोनथिप्रलयर्थिसनिषौ । 
प्राङ्किवाकोऽचुयुज्ञीत विधिनानेन सान्त्वयन् ॥ 

यदरयोरनयोव्थ° कार्य ऽस्मिश्वषटितं मिथः" | 

तद््रूत राव सदेन युष्पाकं हतर साक्षिता ॥ 

"सत्यं स्ये ब्रुवन् साप्त खोकानामरातिः पृष्कठान्"" | 

1. बिषादयेत् इति रोडरानन्शृपाटः 

2. ^. 8. ए. 814 शोडयनन्द-न ततोऽन्यथा ; तखतोऽन्यथा-उ; नत्वतो <न्यथा- 
ज, द्. 

8. द्देवाः? दुगामातण्डदयः प्रतिमाः । "युखीन्' कृतस्नानाचमनादित्रिधीन् । ऋतमिति 
रोकपूरणाथमेव ॥ (मेधातिथिः) 

4. (साम्त्वयन्? अपरषे वदन् । पारष्येण हि प्राद्विवाकाद्विभ्यतो ऽप्रकृतिस्था न सबं 

सूरेुः, संस्कारभरंश्॒त्वाद्धयस्य । प्रच्छतीति प्रार् ; विशेषेण धमङ्कटेषु विवेक्तोति विवाकः; 

प्रार् चासो विवाकश्च प्राहूविवाकः ॥ (मेधातिथिः) 
9, द, ^. 9. 1. ५10 9. }3. (४)-पूवान् 07 सवान् ; प्राप्तान् इति मेधाति्थिषारः 

^. 9. 9; ज, द ४14 9. ॥. (६)-अनयोर्थं 

, “मिथः प्रत्यक्षं रहसि वा । '्चेष्टितं' कृत्तम् ॥ (मेधा) 

, सम्यक् सक्षय व्रवन्-ज. 

, त्योकान् प्राप्रोति-बि, 

10. व्येक्रानामरोत्यनिन्दि तान्ः-इति मधघातिथिपारः; लोकानाभोति अनुलमान् इति 
गाविन्बराजपारटः | ॑। 

<2 ॐ ~ ॐ 
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इह चानुत्तमां कीर्तिं वागेषा ब्रह्मपूजिता ॥ 

साक्ष्येऽनृतं वदन् साक्षी पारेबेध्येत वारुणैः । 
विवशः शतमाजातौस्तस्मात्साक्ये बदेहतम् ॥ 

सत्येन पूयते साक्ष धपेः सलयेन वधते । 
तस्मात्सलयं हि वक्तष्य॑ः सवेवर्णेषु साक्षिभिः ॥ 

आत्मेव ह्यात्मनः भक्षी गतिरात्मा तथातमनः। 

पावसस्थाः सखमासानं त्रणां साक्षिखमुत्तमम् ॥ 

मन्यन्ते बे पापट़ृतो न कथित्पदयतीति नः। 
तांश्च देवाः प्रपश्यन्ति ख [मै ्रान्तरपूरुषः ॥ 

दोभूमिरापो हृदयं चन्द्राकोत्नियमानिगाः | 
| 4 

रातिः सध्ये च धमेश्च त्ङ्गाः सर्वदेहिनाम् ॥ 

सभान्तः, सभामध्ये । "अनुयुञ्जीतः पृच्छेत् । शतपाजातीः' शतं 
जन्मानि ॥ 

याज्ञवरक्यः (२, ७२-७४। 

साक्षिणः श्राषयेद्रादी भतिवादिसमीपगान् । 

भ्ये पातककृतां टोका महापातकिनां तथा ॥ 

अग्निदानां चये लोकाये च स्रीवार्धातिनाम्। 
तान् सवान् समवाभोति यः सा्यमरतं वदेत् ॥ 

1. 4. 8.2, ज, द् 8114 8. 2. (४)-वाम्यथा; प्रागेषा-बि, 

9. प्रवक्तभ्य॑-यि, 

3. स्मरव्यस्तरास्म्यायाश्च प्रा्मुखानुदङखुखान् वा प्रयतान् पूर्वहि प्रणिहितैकाम्मानरं 
रत्या थसम्यसमक्चं तथाभूत एव प्राङ्किवाकोऽपि दि धे पातककृतां लोका" इति भवगेत्- 

विश्वरूपः 
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बहस्पतिः 

 सल्यप्रशंसाचचनेररृतस्यापवजेनेः । 
सभ्ये; संबोधनीयास्तु धर्मशाक्मेदिमिः ॥ 

आजन्मनश्वामरणास्सुष्तं यदुपार्जितम् । 
तत्सवे नाशमायाति +अरृतस्यामिशेसनात् ॥ 

'कुटसभ्यः कूटसाक्षी बह्यहा च समाः स्पृताः 

भरूणहा वित्ता चेषां नाधिकः समुदाहूतः ॥ 

एवं विदित्वा तत्साक्षी यथा भूतेः बदेत्ततः। 
तेनेह कीर्तिमामोति परत च शुभां गतिम् । 

साक्षिश्रावणे विष्णुनारदां [वि. ८) २६; ना, ४, २११] 

अश्वमेधसहस्रं च सलयं च तुखया धृतम् । 

अश्वमेषसदटस्राद्धि सलयमेव विशिष्यते ॥ 

नारदः [४,) २००-२०२.५०६ २१२-२१६, २९६-२२८. 

"पुराणेधमेवचनेः सलमाहात्म्यदशेनेःऽ | 
अरृतस्यापवादेशच भरशथुत्तासयेदपि ॥ 

1. ५, ३२- २५. 

2. प्रवेदिमिः इति भ्यषहारसोख्ये च; धर्मशचालाथवेदिमिः इति ग्यबहारमाशृक्रा 

(. 329) 
8. यस्वयाजितम् इति व्यव. मा. (]). 329) 

, वितथस्याभिश्चंसनात्, इति व्यव. मा, न्यव. सौ, च 
, गृढसभ्यः इति व्यव. मा. 

, यथायथं इति न्यव, मा, 

, पराणे इति ल, बी. मि. च 

, कीर्तनेः इति वीर. मि.; मु. नार. च 
. 8. 8. (9)-उछासयेत् 01" उत्तासयेत्; उक्नासयेदिमान् इति बीश्मिन्रोदये, 

बु. नार. ब 
<> ॐ 1 ॐ @र च 
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नगरप्रतिरुद्धः सन् बहिद्रोरे धुथुक्षितः' । 
४अमितरान् भूयशः पश्येयः साक्ष्यमरृतं वदेत् ॥ 

यां रात्तिमधिविन्ना ञी यां चैवाक्षपराजितः । 
यां च भाराभितपरङ्गा दुविंवक्ता स तां वसेत् ॥ 

साक्षी साक्ष्पसष्रदेभे गोकणेिथिरं चरन्. | 
सहसरं बाहणान् पाशानात्मनि प्रतिपुश्चति ॥ 

तस्य वपेश्ते पूणे पाश्च एकः? प्रमुच्यते । 
एव स बन्धनात्तसरान्मरुर्यते नियते क्रमात् ॥ 

एकमेवाद्वितीयं यसाहुः” पावनमास्मनः। 
सत्यं खगेस्य सोपानं पारावारस्य नौरिव ॥ 

वरं कूपशताद्वापी वर वापी शतात्करतुः | 

परं कतुशतातेपुतः सदयं पुत्रश्षतादरम् ॥ 

भूधोरयति सदेन सेनोदेति भास्करः । 
सल्येन वायुः पवते, सलयनापः सवन्ति च ॥ 

1. (नगर प्रतिदद्धः इति ना. मनु. स॑. प्र. ७१; नागरः' इति व्यव. मा., २१. 
2. भयिदन्तं सय॑ पश्येत्-द. 

9. ^. 9. 0, ज) द धात 3. 3. (४) दुर्विवक्ता; दुर्विरक्तः-उ, 
4 90 द्, ^. 9. 1. 10 च. 8. (२) धात् ना. म. सं, ७२; मु, नारदौ-- 

साक्षी सक्षय समूदिशन् गोक्णरिथिरं वचः | 
स्स वारुणान् पाशान् मुक्ते स बन्धानद्वम् | 

8. 4011 188 एव 01 एकः ++1116} 18 110६ 80 ६०५५ # 16817. 
6. 4011 16808-एवं॑संबन्धनात्तस्ान् मुच्यते नियताश्च सः। ना. म सं., ७९, 

नियताः समाः ४ 
7. ^. 9. 9. 90 9. 3. (३)-परोक्तं 01 प्राहः; तत्पाहुः, ना. म. ड. 
8. द, 9. 8. (३), ^. 9. 8. 211 वगा ४९७ पवते {07 पवते, ए110]1 

19 116 060 &ाः 1९80116 ; सेन वहते बायुः- बि. 
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सल्यपेव परं धामः सत्यमेव प्र तपः । 

सत्यमेव परो धर्मो छोकानापिति नः श्रुतम् ॥ 

सलं देवाः समासेन मनरुष्यास्तवनरतं स्मृतम् । 

इरैव तस्य देवत्वं यस्य सले स्थिता पतिः | 

नास्ति सल्यात्परो धर्मो नात्रतात्पातकं परम् । 

साक्षिधर्मे विशेषेण सलयपेव वदेक्षतः ॥ 
५, ह = णे ड 

पुराणानुमतां चात्र द्र छाकां सष्ठदाहृतीः । 
4 भ द ० अ 9 भ्र, (^ न) ट 

याँ श्रत्वा सत्यमेवेह सदा वाच्यं नरबुधंः ॥ 
४ % 

यः परार्थेऽपहरति' शवां षाचं पुरुषाधमः । 

आत्पारये कि न कुयीस्स पापं” नरकनिभेयःः ॥ 

अथौ वै वाचि नियता बाद्मृला वाग्बिनिस्छताः। 
यस्व तां स्तेनयेद्राचं स सवेस्तेयकृन्नरः ॥ 

( 0 ¢ क ¢ 9 भ 6. (0 

गोकणकिथिं चरन गोकणवच्छिथिकं व्यवहरन् इदम ्रवनिलयर्थः । 

1, वना भ्यव ना. म. सं.; 16४ दानं 107 घाम ( न्स्थान); द. 16५48 धमः 

101 भाम. 

9. द, ज, बि, ^. >. 3. ५16 9. 43. (४)-स्ितं मनः {07 यिता मतिः 

8. मद्रितनारदो इत्थं पठति-““पुराणोक्तो द्वो छोको मवतः”; ना. मनु. सै. तथैव 
4. {1116 1118817 11 {11€ [17{€त ९4110118 ७ ‰#क^4द 4521111. 

5. 4०11 1६६48 प्रहिणुयात् 07 ऽपहरति । शप्रहरतस्तांवाचं॑” इति ज, द; प्र्रते- 

उ. बि. मा. म. सं., ७७, 1680; अपहरति. 

6. 4०11 16४5 पापो 07 पर्ष, फालो 18 ना. म. सं. 16401116. 

7. निणयम्-द. 
8. 80 ना. म. सं. ७७; च ०1 1८848 (]). 107)-- 

बाध्यथां नियतास्सवें वाङ्मूला वाग्विनिभधिताः । 

यो हितां सेनयेद्ाच स सवेसेयकृश्नरः ॥ 
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४ 1 वाभायनः 

तीनेव च पिवृन् इन्ति त्ीनेव च पितापहान्ः | 
सप्तजातानजातांथ सा सायं मूषा चुवन्ः ॥ 

"पश्च पश्वनृते इन्ति दश्च हृन्ति गवारते | 
शतपन्वानृते हन्ति सहस्नं पुदषात्रते ॥ 

सर मुम्यनत हन्ति साक्षी साह्यं पूपा क्वन् | 

॥ दते साक्षिभ्राव्रणम् ॥ 

1. बो.भ. सू.; १, १५९, १११५ 

2. प्रपितामहान्-नि, 

2. बदनितिमु.यौ.ध,स्. 
4. मनुस्मृति, ८, ९८; २ नारदस्मृति, ५, २०९; मा. ध. सु; १; १९; १५) 8] 01168 

1018 181 ४6186. हिरण्यायऽनृते हन्ति नौनेव च पितामहान् । ९17८ }. 188 21/04. 
५, हस्ति जातानणातांश्र रिरण्याथऽनृतं पदन्। 

से भूम्यनृते हन्ति मास भूम्यनृतं वदेत् ॥ [भनु, ८, ९९; नारद, ४, २०९] 
6. मु. बो, 1698 मदन् 101 बुबन् 

11 



4 © 

अथ साक्षिश्रापथः 
तत्र गोतमः" 

दापयनेके" सल्यकरमे । तदेवराजत्राह्यणसैसदिः स्यात् अत्राह्मणाना् ! 

सलयकम' सले +व्यवस्थापनम्ः । 

शक्चटि खितौ 

साक्षिणः सुवणरननरत्रगोधान्यसूयायिगजस्कन्धाश्वपृष्ठरथापस्थशक्ला- 
दिभिस्तथा पुतरपोतरयेथाव्णं परिग्रहविकेपतः स्याह्व्राद्यणखापिनापग्रतः । 

८ ५ ९ 

सुवर्णादिस्पशनन, पूखोदिदकनेन, कापयेद्रिति रषः | तथा पुत- 
ण्दे भ, (~ 

पौतैरिति । पुतपौलयिरःस्पश्चनन सखसयेऽर्ये शापमेदित्यबः । यथावभमिति । 
यस्य वणेस्य यद्ग्यस्पशनेन रापथ भस्नातः, (समूव्यन्तरे स तेनेव कारायितग्य 
इयथः 

1. १२३. १३-१४. 

2. शपयेनेकेन-द,. 
3. द, 4. >. 1, ६114 ^~. 1. (५)-४])])1र {1६ \ू*01त5 11६1 [नठक) 

+ 11161} 816 11158111 11) 116 01116८1" पोता 0९९11] 118. 

4. ग्यगसथानम्-द. 

५. यदातु साक्ष्यादिप्रमाणान्तर प्रत्यम्तमयः तथा श्रापयेन) काशादिना 'एके' 'सत्यकम 

सत्यव्यपस्थापनं इच्छन्ति । ,..... गोतमस्तु न्मायेनैव | तत्र धमाणकेदे रति शपथं, असति 

स्याय एवेति द्रष्टव्यम् (मस्करि) 

6. (तथा च रस्म्रत्यन्वरम-- 

अनराल्णान्नृपः बम्यक्ोरयेदेवसननिधो | 
्रापयं तदलाभे च रक्षणस्य समीपतः ॥ 

तदङ्ामे दरपस्यायं भगवान् कादयपोऽजगौत् 1” (मस्करिभाष्य, ). 219) 



व्यबहारकण्डे साक्षिदरापयः १६१ 

नारदः (४, १९९ 

"सेन श्रावयेद्धिधं क्षत्रियं वाहनाय | 

गोमी जक्रा्नेरैशयं शूद्रं सर्गेसु पातकैः ॥ 

सस्येन श्रावयेत्" विधसि्यपदृप्रत्राद्यगवेषयं, न व्राश्चणपाज्नतिषयम् । 
तस्य गौलमेन इपथनिपेधान् । श्रावमेत्' शापयेदिलययेः । 

५. 8 प र 

मन्रनार्थ ५९ 

ॐ क. 

नूदापि अण पृष्डल्सय्य ब्रृहीति पाथत्म् | 
~, र त 11 ५ हतु २१८ म गोम! ज ङाखनेवहयं शूदधमित्तवु पातकः | 

ध क) ५१६ ् ~+. 

प्रद्मल्ना य स्म्रता साका य च सावारकपातिनाभ्ः | 

पिचदुहः कुनधनय ते वे स्पुववने, पूषा" | 

मन्धप्रति यार्कख्ितटुण्यं भ्द्रं सया छम् | 
\५ शु नो ६ ग्र ५ व्रम् स्त्यः । तसे संव शुना गच्छवा श्रूयास्त्वमन्यया | 

पकोऽहमस्मीयात्मानं यस्त्वं करयाण मन्यसे । 

निदं ब्थितस्ते ह्येव पृण्यपापेक्षिता युनिः ॥ 

1. 1 (८ {दस पा (15) ४ [1 11. 

५. द्, ^. 4. 1. पात £. 13. (सको-क्नावयेत्; शापरेत्-ड, नि, 810 ज, 

५. मनु, ८) ८८-९९ ; नारद) ४; २०१९ 

4. म्गोमीजकाच्चनेः पातकः गोवीजकाञ्चननिषयेः पातकप्रदरयनेः पृस्ेदित्यथः 

मेथातिचिः 
9. ^. 9. 13. १1८४. 8. ()-°पातिनेः 

6. द, ज, ^. 9. {. 01त ~. 3. (प) वदता {01 नुनेत। 

7. (101) ])81५ नारद्, #, २२५ -. 

प्रहाप्रसय ठयेडोकामे च स्रोवाख्षःतिनाम्। 

मे च खोकाः कृतप्तस्य ते ते स्युन्ुवते दथा ॥ 
8. भद्रम्-र. 

0. शुनो गम्ठेत्" निष्फरं स्यात् भवत इवयर्थः--मेधातिधिः 



१३२ 

{< “~~ 

<. 

10, 

<> - ~ ~> < नैन 

+ 71.111 

यमो बेवखतो दमो यस्तमेष हदि स्थितः| 

तेन धदविवादस्सेमा गङ्गां मारन् गधः'॥ 

ग्रो युण्डः कपाखनः {िक्नार्या घ्ुलपासिः;। 

'कद्धः भयदं गस्डेयः सा्यमरनं वेदत् ॥ 
४ 

अवादक्षिरास्षमस्यन्प किल्विषी परक "त्रमत् | 

यः परश्च भजिःयं ब्रूयाट्पृष्टः सन् भःनिश्िय || 

र 0 भन्न 1.4 क 

अन्णो परस्या त निरपः धर ण्डकान् | 
ण भ 1 क 1 6६: (-;2 २ भ् व 

यो भापतेऽधेद स्प व्वद्रसन्रं स्वी गरः ॥ 

यस्य निहन् डि बरवः भेलः दमिदद्रते | 
ह त (1. ५ । ६१ १. तद्माश्न देषः भरेनासि पतञ्यै पुरं विहः ॥ 

मनुनारदा" 

याबतो बान्धपान् सांजन् एति साह्यं दन 

तावतः संख्यया तद््छणु --राम्बाट्रपूरेशः ॥ 

, त्रज--द्, "गम! इति मेजादिथिपाटः 

कपाटी च इति मेधातियपाठः ; नार्द्द) ८) २०६, 

(अन्धः यलकुलंः द्रति भयानिसिपाठः; क्द्धः शलकु" वि. 

, '्पतेत् इति मेधातिथिपाटः 

, मेधातिथि [८. ९५] व नरः #०६१८६ ;/)4 (नरेशः सकभ्टकान् | 

(1 ध भाप्र क 0 शि ॥ 
आअभवकस्वः सनयएद्4.ः भावत ` नभ नाभ्चरः 

, सभागत.-द* 

'देलशो,, अन्तयामी पुषः -मेश्ारथिः 

मनु. ८, %७-९९; नारद्. ४ ९१७५-{१९. 

सौम्यानि पूम्ः-द 



व्थथष्(्फाण्डे खाद्िदापशथः १६१९ 

1एस्य पन्वेयद हन्ति दश हन्ति गवानच | 

ततप्न्वागरते दन्ति सदृद्यं धसानप्॥ 

हन्ति जातानजात् मिरण्यार्जलतं कदून् | 

सय दस्यनरते इनि या सलं भूस्यदतं ददीः॥ 

र; | [7 ८ स षध  । र पथ र प्रु भदः कभ स्य च प्रवृत | 

1 य ९. %॥ £ ! नारद; ¦ ५. ^“ ५--:{>*%) 
[| „2 

रःस ल्त धकत्व रसन छपरा | 
यःवाञमतं महापोर् नरक प्रतिपर्स्यपे |; 

, पञ्च वान्धवश्रादतं दन्ति) सतश्र तेषां सरकयातनम्। मातापितरो जायामियुन 

चापत्यमिति पञ्च] -. अथमादश्रायं न तेस्छायापदेशः। तत्कायांपदेशे हि हिंताप्रायभित्तौ 
ज, म स + 4 ख हि १ 

लात । कौटसास्यप्राय श्नि्तमेलद्दबमि | उत्तरोसरयस्यादिङ्खद्धिः प्रायश्चित्तगोरमा्थां न पुमर्बिव- 
क्षितेम । अयं परुषः कस्य दास इयेवं संशय ददतं तत् ` पुश्षानृतेः हत्युन्यते- मेधातिथिः 

2. उ, ^. ६. 13. ४1५ £. 1. (४) ४।् मेषा. }४९८ अप्मु णिः पृषु, 77 

1111६ 18 [11 9८८०1त् प) (ल दपत्वा६ [१३, १६-१९];- गो ऽश्वपुरषभूमिषु 

दशगुणोत्तरम्। स्यं बा भूमौ । हरणं वा नरकः । भूमिवदस्सु मैधुनसंमोगे च ।' 

8. (1118 801० 71881118: 11! #९तदह्(्ो1 ६ ल्य कत् [916 

{€ 0611810118. (110 ए ]द11:11108 €. 16६१8 धाम्ये नाद्यणषद्विधिः 

3. 3. (धो-अनेकश्य तं) १५11८] 15 8150 रल्ताद्तौ( 175 दुव, 



१३४ $ त्यकश्यतरः २० 

रकेषु भते शष्वज्िदषत्कृलय दासभाः | 

असिभिः प्ातयिष्पन्ति पलित यधरिङ्कराः ॥ 

"दानेमेत्ययन्ति नम्य त्रोदन्यपषर्ावघ् | 

मवार र्छरमथुदिःःप्य क्षेप्लन्यक् इरैषु चः ॥ 

अदरुभूय सुदृःलास्तां रं नरकतरेदनाः | 

दृह +याद्यस्यमन्यायसु एधक्राश्ादियानिषु ॥ 

्त्विनानसते दापान तखा शलयपु घद्गुणान् | 
सलं बदोद्धरासानं नास्मान् पातय स्यद् | 

त वान्पत्रान दुष्टा न धनल वह्न्य । 
अश वारयितुं सनं तस्म नत्रम् | 

'दितेरस्स्ववदस्यत्त एमि साङ्िलद्गतं | 
तरिष्यति कि वास्मान् धिः वास्मान् पातयिष्यति | 

सल्यपरार्मा म्रुष्यस्य सले सम॑ प्रषिष्ठित् । 
'सवयथेदालनात्पान श्रस्येव" निरोजय ॥ 

1. ते त्यन्ति-ज, ९; लेः इति भू. नार. प्र. १५४ 

2. अवस्थितं समृष्करत्य क्षेप्स्यन्ति त्रां हुताशने, इतिमु. ना, 

2. अनुभूय च तास्तीत्रास्विर्यसिति, यु. नार, १०५ 

4. यास्यसि पापासु-धरु, नार. 

58, द, ज, ^. 9. 13. ६14 4. {3. (८) एर्व ~ 

सत्यं धर्मण सनतमात्मान्ं पायः स्तयम् | 

0. ^. 9. 13. पोत 5. 1}. (४) प्ट्म्त् --जय वारयितुं सथं तमस्यध्यनि मजः; ज 

3110 इ 1684 सजतः; मु, नार. 1€४.4६ शत्काः 101" सव 

7, द, 4. 9. 13. 8114 8. 1. (५) 1*९४५-- 

पितरस्तस्य कल्पन्ते ; "पितरस्तस्य कम्पन्ते" इति-ज, 

8. (तल्यमुहत्नात्मनात्मानं') इति भु. ना. 

9. ^. 9. 3.-भेबस्येनं; भसा इति मु, नारदीये 



ग्यबहारकाणष्ड साक्िष्रापथः १३५ 

"यां रात्रिमजनिष्ठास्स्वं यां च राति परिष्यसि। 

रथा तदन्तरं ते स्यात् साक्ष्यं षेदन्यथा वदेः" ॥ 

याङ्गवरक्यः [२, ७५। 

एतं यच्वया किञिजन्मान्तस्शतैः कृतम् । 

तत्न तस्य जानीदि य पराजये पषा ॥ 

मयुः (८) १०२। 

गोरश्कान्व(गिनक्रस्ठथा कसकरुपीरखवा । 
७, ६ 

परेषयान्वाषुषिकांयेन चिपान् शुद्रयदूःषरेत् ॥ 

0 

र ४६ म ५ ए ४। प ॐ हि भ = ५, क 

य यपदा, स्लरकमर्+, वष्ट पस7एरनः 

क 98 0 ९ † य पू प 1 
दजरग्नाव क्षान्त ताय् सुद्खद् चर्व् + 

॥ 

एते ब्राह्मणा अहि शतः माप्य शुद्धे शपथं कारयितव्या इयथः ॥ 

[ र 

|| इति सा्षिक्षपथः | 

1. 1111९ 1८ 10110५8 ^ व)47/0 ~ 1411105 0171/1 115 ; ३116 1116 {181 

1६1 18 1त€111८प् भो) कत९/ददव, ४) १०, २२; 0६ 18 
^ "व 1108 

यस्यां राजावरजनिष्ा यस्यां रातौ मरिष्यसि | 

बृथा तदन्तरं दम्यं साक्ष्यं चेदन्यथा कयः 

2. बदेत्-द. 

3. बृथा-बि. ४16९8702 1645 मूषा, 



९१ 
| ६ प ) विधि 

अथ वाह्वास्वचायः 

तत कालयायनः [२८ ५; ६९६ 

समान्तस्थेस्तुः उद्वयं साक््यं नान्यत्र साक्षिभिः । 

सपदाष्येष्ययं -यर्पाडन्यः स्याद्स्धाबरश् च ॥ 

दषे च प्राणिनां द्म बादयेषर्किवतनिषाः | 

तद्भावे तु हस्य नानपतेवं परदादयत्/ ॥ 

"भल्ुद्धियेय विद्धेन दथ सस्यग्यद तु य॑त् 

प्र्यक्तं दस्स्प्त काय सषा ६.।्प द चट् ॥ 
श 

तदभावे! शङ्विवामादे | ' द्थकेापेः चङिानिलयथः । 

बहस्पतिः (५ ४२। 

वि्टायपानहुष्मायं दद्य पाशणिदुदधरत् । 
९ 

हिरण्यं" गारदषयात् रपम क्त दत् ॥ 

गातमः १२; ६। 

नासमषेता अपृष्टः शधूर्ः ॥ 

'भसमेता' अभिष्तिः | 

1. नद्, ^. 9.8. 8148. }. (ध)-सनां गवेस्तृ 

2. धमां अन्या द स्यस्थवरेषु च~ 
9. ^. 8. 1. ४११. 2. (ध)-दक्रमशिध।; गादयच्छपुतनिधो-द; (दावसनिधौ' 

इति टोडरानन्द् 
ज, <) बि, ॥. 9. {1 ४;:0 9.1}. ()-न।स्थथव् | ह्(पयेः] 

(16 ॥$ (५५५१1474 ॥ प 71188८्व् $ 1९५16, 
4. 9. 2. १4 9. 3, ()-द्यक्रायवेः; शचधादम।वे-ज. 

'हिरण्यगो रद मंमादाय एणयुद्धरेत्"- नि. 
सव्यं मदेत्-द. 

) 

0 ~प > € 



दयवदारकाण्डं खास्षोकतविधिः १३७ 

काल्पायनः [३९५-२९५] 

समवेतेस्तु यदृषठं वक्तभ्यं तेस्तथेब तत्" । 
गिभिनैरकका्थ च भ्वक्तन्यं तत्पृथक् पृथङ् ॥ 

भिश्नकाङ़े तु यत्काय मिज्ञाते तत्न साक्षिभिः 
एकेकं" बादयेलत भिभ्नकाडः वु तदयुः ॥ 
6 ^ ण्डे ® (. 

नापृषटैरनियुक्तेषो समं सदयं प्रयन्रतः । 
षक्तग्यं सक्षिभिः स्यं विबादस्थानमागतः ॥ 

नैककाथमिति | अनेककायथेमित्य्थः। -अनिपुक्तैः' साक्षिखेन अद्धुषभ्यस्तेः। 

बोषायनः [१, २०, २९] 

"्डोकाः प्रतिग्रहाय यथारषं यथाथरतं' सस्यं व्रपुः | 

"चु; [८) ७४] 

तन्न सतयं बरुषन् साली धमायाभ्यां न दीयते | 

कात्यायनः [२९३] 

खमावाक्तं वचस्तेषां ग्रहं यदाप्यजितम् । 
उक्ते तु साक्षिणो राज्ञा प्रष्व्या न पुनः पुनः॥ 

इति सासिगादपिषिः"। 

1. ज, द, ^. 9. 12. 8110 8. 1. (६)-तत्तयेत्र हि 

2. जिभिननेनेव कार्यन्ु-दः 'जिभिनेकेककार्य यत्" इति अपराकंपाठः 

3. तद्रक्््यं पथक् प्रथक्-द. 

4. एकेके-ज. 
6. ^. 8. 3. 8114 9. 1. ()-कलि च 
6. ०४ [७11 111 ९ ध1८१8 ९011667) } 2861106 ४0 8}145204{४ 

8180; (८, ४२) 

7. कोकलक्गहणां 107" शोकप्रतिभ्राशार्थम् मृदधितबोधायने, द. च 
8. यथाहं न्रैत-द. 
9. {116€ @ा1{प्ठा पतो $ 18 1881112 11 उ शफात् जि. 

10. ^...) अ, द ५114 89. 1. (४)-इति साञ्जिबाद विभिः 
18 



९९ 

अथ साक्षिपरीक्षा 

कात्यायनः [२४० ४८९] 

उपस्थितान् परीक्षत साक्षिणो वपति; खयम् | 

साक्षिभिभौषितं' वाक्यं सद सम्वैः परीक्षयेत् ॥ 

यदा शुद्धा क्रिया पाटयाः तदा तद्राक्यज्ञोषनम् । 

शुद्धा्थवाक्यात् यस्शृद्धः स शदधर्थोऽन्यथा न तु ॥ 

श्रियाः अत्र साक्षिरूप प्रपाणम् । 

बृहस्पतिः [५, ४३] 
४. 

उपस्थिताः परीत्याः स्युः खलरवर्णङ्गितादिभिः | 

1. भावित-द, 

2. ^. 9. 1. 9. 1. (४) ४114 मितक्षय, २, ८०-न्याय्यात् {01 पास्याः 

म्याय्या-जः न्यायात्-द्, 

3. {,&८प71४€ 11) उ, 8प])])116व ॥$ ज) ^. 9. 1. ४1 8. }. (2); युद्धा 

अ वाक्यादिति मिताक्षरषिाठः [२८०]; शुद्धायां तु वाक्यार्थः शुद्धः चुडधोऽन्यथान तु" 

इति ग्य. सावुकायाम् । | 



(क 

तत्न इूटसाक्षिणः 

शङ्वछिखितो 

'मन्तिभिः साल्रसामथ्यादषटलक्षणं ग्राह्यम् । तियक् परेक्षते, समन्तादवाव- 
खोकरयति, अकस्मात् मूतपुरीषं विसजति, दशादईैशं गच्छति, पाणिना पाणि 

पीडयति, नखानिङ्कन्तति, मुखमस्य विवणनामति, प्राखयति चास्य लर, 

चक्ुवा चं न प्रतिपूजयनि, अकसमाहदाति, प्रशसति, पुनः पुनः अन्यपपनुदति 

बहिनिसीक्षते, शाद परामृशति, [सोरएपवणयनि]?, भूमि वििखति, शिरः 

प्रकम्पयति, ओष्ठं निथुनति, छकिणी पिलहि, आंवास्मतः कमसु हत्घु 

भ्रवौ संहरति, हसति, तुष्णीं ध्यायनि, शूत्रोपरविरुद्धं व्याहरति, एवमादिः 
दएलक्षणम् । करद्धस्य च खामिनोऽन्यत्र प्रकृतिशोखात्ः । तत्र राजमूला 

ग्यवहाराः ॥ 

कद्धस्य चेति कोधाव्िष्स्छापि राज्ञा ` मन्त्रिभिरेतान्यतर चिह्नि ग्रही 
तथ्यानि | “अन्यत्र प्रकफृतिक्ीखातेः सभावत एव य एवंविधः तद्रयतिरेके- 

णैतानि ब्दस्य रक्षणानि । राजक्रोधावधारणे प्रयोजनमाह-^राजमूरः 

व्यवहाराः । यत् इति रेषः | 

1. ^. ६. ॥., 8. 13. (४) ज, द. 811त् व्यव. सो. ])7€ 7 तल्ञ 10 मन्तिमि 

2. ज, द, ^. 8. 1. 8114 8. 13. (४)-शोकरं उपबण॑यति ; लक्षं उदयपुरकोशे 

६. ^. 3. (४)-तृष्णो, )प॥ भोष्ठों 11121६९8 8९८118९ ; ओष्ठो निरुजति-ज, द, 

4. पूवाचिर-द, 

8. प्रकृतिरीलात् । स्वभावते एव य पए्बविधः-द. 

6. राजमृषणो व्यवहारः-उ- 

7. द, ज, ^. 8. ए. 81 8. }. (2)-दु्त्वख क्रोभस्य च लक्षणानि 

८६. छो ग्यबहारः-द, 



१४० रुव्यकहपतसः [शर 

नारद्; |४) १९२-१९८ | 

'यस्त्वायदोष्दुषए्खादखस्थ इव रक्ष्यते । 
स्थाना्स्थानान्तरं गच्हेदेकेकं चानुधावतिः ॥ 

+कासत्यकस्माच भरशमा भीष्ण निहवस्त्यपि 

धविलिखल्यवनि पद्धयां बाहू वासश्च धूनयेत् ॥ 

भिद्यते ुखवर्णोऽस्य खरां खिद्यते यथ।" | 

शश्षोपमागच्छतभोषटौ उध्वं तियेक् च वीक्षते ॥ 

त्वरमाण *इत्रा[विद्धणषृष्टो] बहु भाषते । 

करूदसाक्षी स चिङ्ञेयस्तं प।पं विनयेद्भशभ" ॥ 

"धश्रावयिखा तथाऽन्वेभ्यः साक्षिखे "'योऽपनिहते । 
स विनयो भृशतरं कूरसास्यधिको हि सः॥ 

'भावेद्धम्' आलम् * ॥ 

1. यश्चात्र-द. 
2. दोषमिन्नत्षादिति भु. ना. 

3. अचर व्राह्किबाकस्य व्यवहारद शनयुपदिश्यते  साकषिप्रभकाल उपस्थित दृङ्किताकारादि 

परीक्षेत । न फेवलमुक्तदोषदूपित एव प्रभाः । एवंक्रिवोऽपि न प्रषन्यः, कृरटसाभी सः-असहायः 
4. द्, ज, ^. 9. 13. ५१५ 3. 13. (४)-कारसव्यकस्माच, ए]11८]) 18 8180 111 

16801118 ६०]160 $ 1144 211111४ (6. ५8116, ]. 40) ; क्रामयकस्ाश्च-उ, 

“क्रामत्यनिभरतो ऽकस्मादि'ति मु. ना, 
5. "भूमिं लिखति पाडाम्बां इतिमु. ना, 

6. 2ेराा०॥४11)1४ 11६८ च गक 1८६48 (तथाः 107 यथाः; ^, ©. 8. 8० 

8. 8. (४) 1१९ इग्यथा 0 यथा; तया 17181९४ 8 [61167 16111 ; स्यते 

इम्बया-न्, द. 
(7. शोकमाग-द. 
8. इनानिद्धमप्रष्टो-द. इबाल्यथमप्ष्टो-षु. ना. 
9. “जिनयेन्यरपः' इति मु. ना. 

10. भावयित्वा-दः; मर. ना, 

11. बोवि-द. 
12. द, ज, ^. 3. 13. 814 8. 3. (ॐ)-'आबिद्ध' भाङुकम् 



> € "= <> ॐ ^~ 

२३ 

अथ साक्षिदण्डः 

तत्र कात्यायनः (४०६ 

उक्त्वाऽन्वथा द्ुवाणाथ दृण्ड्याः स्युवार्च्छरानिताः ॥ 

पनः (८) ११८-६२३] 

लोभान्मोहाद्धयानमेजयात्काभात्कोधात्तयव च । 

अङ्गानाद्वाछमावाञ्च साक्ष्य वितथमुर्यते ॥ 

एषामन्यतमः" स्थाने यः सा््यपनतं वदेत् । 

तस्य दण्डविशेषांस्तु प्रव्ष्याम्यमुपूवशः ॥ 
् $ ०, ¢ 

कोभात्सदस्च दण्डस्तु" मादाप्पूबन्तु सादसम् | 

भयादुद्रो मध्यमां दण्ड्यो मेऽयातपवेः चटुैणप् । 

कामादशगुणं प्राक्त! क्रोधाच्च तिुणं २६ । 

अङ्गानात् दरे शते पूर्णं शालिदियाच्छतमव तु | 

एतानाहुः कूटसाध्ये श्रोक्तो दण्डो मनीषिभिः | 

धमस्यास्यमिचाराथमधमेनियमाय च ॥ 

, ज, ब्, ^. 8. 1}. 91 >. 3. (४)-ग्पतमे 

. दण्ड्यस्तु -द्, 

पूवद. 

पूवे-द्. 

, 8. 1. (४)-नाणिस्यात् 

, 9, 1, (2) ज पात् द-प्रोक्तान् दण्डान् 



१७२ छष्यकस्पतरः [२३ 

` कूटसाक्षयं तु" कृवा णांज्जीन् वर्णान् धार्षिको नृपः । 

श्रवासयेदण्टयित्वा श्राह्मणांस्तु विवासयेत्" । 

सहस्रम्” पणानामिति शषः । मोहात् "वेविष्यात्, पूत्रैसादसः) सार्ध 
पणशतद्रयम् । द्रं मध्यमी" सादसाविलययःः । पणसदक्तमिलयुक्तं भवति । 
पूवेसाहसचतुगेणः पणसहतेभित्युकतं भवति । “त्युं परम्” पूत्ोपेक्षया 
परो मध्यमस्राहृसस्तस्मिस्ियणे पञ्चदशरतानि संपद्यन्ते । “अज्ञानात् 

व्ववहारकाल एव विपरीतक्ञानात् । बवाटिष्यं' अतर प्रप्रयोवनमात्ं, न 
वास्यम् , बालस्य साक्ष्यनिषेधात् । "विवासयेत्" खदेकानिःसारयेत् ॥ 

विष्णुः [५ १५९ 
. . ध ८ | 

कुटसात्षिणं सवैखापदारः (कायः 

याज्ञवस्क्यः [२, ८ १-८२| 

पृथद्ट् पृथङ् दण्डनीयाः दूटकृस्साक्षिणस्तथा । 

वरित्रादात् दिषु दण्डं दिकाया ब्राह्मणः स्पृतः॥ 

य; साह्य श्राग्रितऽन्येभ्यो निह तत्तपाद्नः । 

स दप्याश्णं दण्ं ब्राह्मणं तु विवासयेत् ॥ 

1. च 101 तु-द. 

2. शवासन? राष्राजिष्कासनं मरणं बा---मधातिधिः 

3. 9. 1}. (४) ज 110 द--व्राहा५ तु {0} ब्राह्मणांस्तु 

4. ‹विवाषनंः वाससो ऽपदरणं गरदभङ्गा वा-मध्रानिथिः 

5. ज, द, ^. 9. 13. ४14 9. 13. (४)-नग्वयः 

6. ^. 6. 7. ज ४1१ 8. 23. (2)-पूव पूवंसाहसं, स चतुगुणः; पूव पूर्वसदिश॑-द. 

7. 8. 13. (४), ज 911 द् 1६९९ परं ५1161 त्रिगुण, फाला २६८८६ कापा 

111€ {€ ©0111161116त प)0ा।, 

8. द, ^. 8. 7 -योबनखं 



व्थवहारकाण्डे सासिदण्डः १४३ 

"पद्ुनारदो 

यस्य दृश्येत सप्ताहादुक्तवाक्यस्य साक्षिणः । 

रोगोऽश्िङ्गातिमरणमृणं दाप्यो दमं चमसः॥ 

वाहषशक्यः [२, ७६] 

अघ्रुबन् हि नरः साक्ष्यमृणं सदशबन्धकम् । 
( (कि 

राज्ञा सतर प्रदाप्यः षट्चत्वारिंशत्तमेऽहनिः ॥ 

“सदशबन्धकम्' दशमां सहितम् । 

मचरुः [<) ९०२। 

तिपक्षाद्बन् ^साक््यपृणादिषु नरोऽगदः | 

तष्णं प्राप्लयात्तवै दशबन्धः तु 7स्वश्ः | 

विष्णुः [<€) २७] 

-पारधन्नोऽपि ये सह््ये' तृष्णीं मूता उपासते | 

त कूटसाक्षिणां पाषस्तुसया दण्डम चेम हि॥ 

1. मनु ८) १०८; "मनुनारदो ति उ. वि. कोशयोनास्ति | नारदस्मृतो न दष्टः | 

९. 11118 15 भवदा 88 1८; 1/1/7/* क ५३ नरिशकेऽहनि, 

क्न 1116}1 8011६ 1116 116117५ 0८11९]. 

५. ज, द, ^. 9. 13. प्त +>. 1. ()-ऽप))])> सदशनम्धकं र#]110]1 18 

71666888.1‡ ; 17 18 0111116 ॥$ उ. 

4. ज, द, 9. 1. (५)-वाक्यं {./1: साक्ष्यं 

9. "गदो" रोगः---मेधात्रिधिः 
6. (दशबन्धं! दरामं च भागं दण्डनीयस्वरमादरणत्-मधातथिः 

7. ज; द, ^. 9. 13. धात 3. 1. (४)-पूवशचः 

8. घानम्तोऽपि इति मुद्धितविष्णुस्मृतिः 

9. ज, ^. 9. 1. 814 9. 13. (*)-साक्ष्वं (01 त्ये 



१४४ ृष्यकद्पतखः [९३ 

कालायनः [४०५ 
साक्षी साक्ष्यं न चेदूब्रयास्समदण्डं "वहेद्णम् । 

अतोऽन्येषु बिवादेषु लिश" दण्डपईति ॥ 

बृहस्पतिः (५) ४५, ४७] 

अहूतो यस्तु नागच्छत्साक्षा रागविवर्जितः । 

"ऋणं दमे" च दाप्यः स्याच्िपक्षास्परतस्तु सः॥ 

अपृष्टा; सत्यवचने प्रभ्रस्याकयने तथा । 

साक्षिणः सननिरोद्धग्याः गह्या दण्ड्या धमेतः ॥ 

गोतमः [१३, ५। 
न्राह्मणस्त्वत्राक्मणवचनादनवरोध्योऽनिषद्धशेत् । 

क, 

अनिबद्धः" पलफेऽनवरो पितः | 

1. ^. 9. 1. ज, द, ७.५ #. ।;. (*+)-ददेदणम् 

, िंशते-द. 

£. 1. '४)-कारः ऋणे इत्यादि साधश्टोकः भ्रष्टः-वि. कोरो 

^. 9. 1, ज, द ५१4 9. 13. (४)-दण्डं 

^. 8. 12. ५114 ~. ॥}. (२)-प्रतिनोद्धन्या; प्रतिषेदढम्याः-न. 

~> € ~ = ए , जाहाणग्रहणं श्रोजनियपरिहाराथम्। इतरो ग्राह्य पव । ठशम्दात् अन्येऽपि लिङ्गिनो न 

ग्राह्याः विशेषेण व्राहाणा इति। भव्ाद्यणबचनादनवरोध्यो न ्राह्मः--'अस्य बृक्षाग्तस्यासौ 

ाक्षणः साक्षी इति भनाक्षणस्योक्ते, राश्षाषो साक्षित्वेन न प्राह्म इत्यथः । जनिबद्धश्ेत् बराक्षणः 

पलकेऽनारो द्ितश्चेत्। आरोपितो भवययेबेयमिप्रायः-मस्करिमाप्ये 

माते [८, ६५] यथा-- 

न साक्षी नरपतिः कायो न कारूकङुशीकनो । 
न भोलियो न छिङ्गस्ो न सङ्केभ्पो विनिगंतः | 

7. पञ्नके नाबरोपितः-बि, 



ध्य वहारकाण्डे साक्षिदण्डः १७५ 

कात्यायनः [२४१] 

सम्यक्क्रियापरिन्नाने देयः काठस्तु साक्षिणाम् । 
सन्दिग्धं यत्न सायं ठु सयपृष्टान्विवादयेत् ॥ 

(सम्यक् क्रियापरिन्ताने" सम्यम् कायेत्नानायेम् । 

मनुः (८) ७५] 
साक्षी षटशरुतादन्यद्वि्ुबन्नायसंसदि । 
'अवाद्नरकमामोति प्रेय सखगांच हीयते ॥ 

कात्यायनः 
१ ५. स [| क 

अवीचि नरके करपं वसेयुः" कूटसाक्षिणः । 

गातमः [१३, ७-८] 
श ज, क © ०  & ८ 

अवचने दोषिणः स्युः । खमेः सत्यवचने, विपयेये नरकः । 

~ ~~~ ^-^ - ~ क 

1. उत्तराधं अपराक्ः (प. ६७७) इत्थं पठति- 
संदिग्धं यत्र साक्ष्यं स्यात्छयः पृष्ठं विवादयेत् । 

सद्यस्पष्टं विचारयेत्-द ; "सद्यः स्पष्टं इति टोदरानन्दः 

2. 8. 8. -४) आरात्; "अवाद्" अघोपरुखः, ' नरकमभ्येति ` इति मेधातिथिः; 
अवेति" इति कुलृकपाठः 

8. 20 छपा1त् [71 1681618 (९०ुद्ल््रण. 

4. 9. 1. (४) 11४8 रमेयु; {07 वसेयुः स 1110}1 18 ९8पत., 
19 



२४ 

अथ सत्यापवाद्ः 

तत वसिष्ठः" [ विष्णुः, <, १४-१५] 

साक्षिणः सद्येन परयन्ते ¡ वशिनां यत्र वधस्तत्ानूनेन ।' 

मनुः |€) ९०४, १०३} 

ऽशुद्रवरिर्नत्रविभ्राणां यतरतोक्तो भव्रे्रधः। 

तत्न वक्तव्यमेतरतं तद्धि सल्याद्विरिष्यते ॥ 

तद्रदन्धमेतोऽ्थषु जानन्नप्यन्यथा नरः । 
न खग।च्च्यवते रोकादैषी वाचं वदन्ति तापर" ॥ 

(ऋतोक्तो' सत्यवचने । 

गौतमः [१३) २४ २५] 
नानृतवचने दोषो जीवनं चेच्दधीनम् । न तु पापीयसो जीवनम् । 

‹ पापीयसः स्तेनादेः यत्रारृतवचनेन जीवनः सेपद्रते तत्तात न 

वक्तव्यम् । 

1. 'साक्ष्यपवादः' इति रोडरानन्व्ः 

2. ^.9.8. ज) द श्त 9, 3. (9) ४56110८ {118 ९0171८९ 10 

8, चु द्रविदक्षत्रियाणाञ्च ऋतोक्तो च भवेदधः-द 

4. ^. 3, 13. द, ज ४1 8. 13. (४) वदेनिजम् 

6. वचनेन-द. 
6* ^. 9. 2. 8110 9. 8. (४) ९०11६01 11786 न ००१९ बंक्तग्यम् ; न 

तत्राप्यबृत॑-ज) ट; न 017111६्् 11 उ. 811 नि. 



ऽ्यवदहारकाण्डे सष्यापवाद्ः १४७ 

'याङ्षवल्क्यः [२, ८२। 

वर्णिनां हि वधो यत्न तत्र स्यतं वदेत् । 

तत्पावनाय निवाप्यश्चरः सारस्वतो द्विजैः ॥ 

विष्णुः [८) १६-१७. 

तत्पावनाय ङूष्पाण्डीभिः 

कस्य ग्रास दद्यात् । 

[ @ च्व, द्िनोऽ्रि) श्ुहुयात् । श द्रथेकाहिकं गोदश्च- 

पुः (८, १०५-१०६] 
न्द रि ¢ ७ भ ९९ 

वाग्द्बल्यश्च चरुभियजरंस्ते सरसखतीम् । 

अचरतस्येनसस्तस्य ढुबाणा निष्ठि पराम् ॥ 

=, (^ क ष [कक कप शष्माण्डेवापि जुहूयाद्ृतमग्नो यथाविधि । 
उदि्युचा च वारुण्या टचेनान्दवतेन वाः ॥ 

1. चतुष्वंपि भवा ब्राह्मणादयो वानः, । तेषां यत्र साक्षिणि सत्यामिधातरि वधः स्यात् 
तल साक्ष्यचृतं वक्ुमहति । सदोषमपि गुणभूम्राद् तवचनमभ्युपगम्यते-विश्वङ्पः ॥ तत्र च 
यथाञ्चाखर प्रायधित्तं कतन्यम्-मिताश्चय 

2. ^. 3. 7. ज, द, 74 8. 2, 1786€ा† द्विजो अग्नि जुहुयात् ; द्विजोभि-- 
01111164-उ. बि, 

8. कूष्माण्डः ( तेत्तरीयारण्यकम् , २०, २-४) ; वारण्या (ऋग्वेद्ः, १, २४, १५); 
अम्देवताः (जहग्वेद्ः, १०, ९, ९-२) 



९५५ 

अथ साक्षिबरत्वम्' 

तते भुः" (८, ७२ 

"वहुत्व परिग्रह्वीयात्साप्षिद्रेमे नराभिपः। 
समेषु च गुगोच्छृष्टान् गुणिद्ैभे द्विजोत्तमान् ॥ 

बहस्पतिः (५) ७६ 
> न, भ 4 भूत षे ध गु (4 स({क्षद्रध -परभूताः स्पुग्राह्याः साम्ये गुणान्विताः | 
^ णे, 

शुणिद्रेधे कियायुक्तास्तस्साम्ये सस्पृतिपत्तराः ॥ 

नारदः [४ २२९ 

सक्िविप्रतिपत्तां तु पमाणं बहवो यत; | 
तत्साभ्ये युणिनोः प्राह्मास्तस्साम्ये सतिमतराः? ॥ 

1. 4. 9. 1. ज, द 8110 9. 3. (४) 971 ोडरानन्द्, बराबलम् 

2. द्. ज, ^. 9. +. 810 9. ‰. (४) मनुविभ्णू 0०.९61] 98 116 ९1.86 
0०९९718 ४180 1) ४510८511}, $ 7, 69. 

8. "बहुत्वं परिग्हवीयाद् बहूनां वचनं प्रमाणीकुर्यात्-मेधातियथिः 
4 शु बहवः" इति उ्यचहारनिणयपाठः (पू . १२३) 
8, "मतिमत्तराः” इति ग्यवहहारनि्णयपाठः 
0. मता;-ज, द. 

7. ^. 9, 3. 11 € वगङ'8 {९६{ 16808 शुचयो {01 गुणिना ; तत्ताम्येषु च 
ये ् राह्या--ज 

९" तसमात् स्यतिमत्साक्षिकाम्याद्वयावतते साकषयमनुसरणसक्तं न मपरति-भदक्ायः 



ध्व वदारकाषण्डे साक्षिगखस्वम् १४९ 

याह्नवरक्य! ।२, ७८] 

रथे बहुनां वचनं" समेषु गुणिनां तथा । 

गुणिदरिथे तु वचनं प्राह्मं ये गुणवत्तराः" ॥ 

तथा [२, ८०, 

भुक्तेऽपि साक्षिभिः सक्षय ययन्ये गुगवत्तराः* । 

द्विगुणा वान्यथा ब्रूयुः कूटाः स्युः पूषेसक्षिणः ॥ 

कालयायनः |४०८ 

यतर वै भावितं काय साक्षिभिवौदिमा भवेत् । 
प्रतिवादी यदा तत्र भावये्कायेमन्यथा ॥ 

"बहुभिश कुकीनेवी कूटाः स्थुः पुतेषाक्षिणः । 

„ साक्षि प्रभूतानाम्-ईहति विश्वरूपाः 
, भ्यत् गुणवत्तरम्” इति तस्येव पाठः 

, उक्तेषु-द. 

, श्गुणवत्तमाः' इति मिताक्षरपाटः 

, बहुभिस्तत्कुलीनेवां-ज. 
, {86 840]{8 116 1624108 ०1 ४6 5011८40 कद .218) 

पूबास्स्युः कूटवाक्षिणः 
ॐ (र #> €> £= + 



२६ 

अथ साक्षिनिगदः 

तन्न व्यास 

काराङृतिवयाद्रव्पदेक्षजातिप्रमाणतः। 

अन्यूनं चन्निगदितं सिद्धं साध्यं विनिद्शेत् ॥ 

0 विष्णुयान्नवरक्यां 

यस्याचुः साक्षिणः सत्यां प्रतिन्नां स जयी भवेत् 
अन्यथावादिनो यस्य ध्वस्तस्य पराजयः ॥ 

1. ^ 8611060 ० 811801४ (५, ४८.) 111) 116 ९211871 देश्चक।ल्वयो- 

द्रव्यसख्याजातिप्रमाणतः 1४ व्यवदारनिणेय (धर. १२०) 8 भ्यवहारमाधवीय (प. 

१९४), ए ]116]1 18 1116 187 11817 07 7१ 2/वकव5 77117 ४, २३२ (866 2, 181 

060 र). 

‰, ८, ३४. (वि) ; २, ७९ (या). 

8. अन्यथा इति, विपरीतवादिन इव्यथः। यस्य साश्चिणो विपरीतं षदम्ति तस्य पराजय 
इत्ययः (टोडरानन्व्ः) 



अथानिगदः 

["तन्न] नारदः [४) २३२-२३४] 

निर्दिषेष्वथजातेषु साक्षी चेत्सा्ष्यमागतः" । 
न ब्रधादक्षरसमं न तन्निगदितं भवेत् ॥ 

देशकालवयीद्रव्यप्रपाणादरतिजातिषु । 

यत्र विप्रतिपत्तिः स्यात्साक््यं तदपि कस्सितम् ॥ 

+न्य॒नमभ्यपिकरं वार्थं प्रत्रुयुयेत्र साक्षिणः 
„6 श क [ (प 

तदप्यनुक्तं विज्ञेयमेष साक्षिविधिः स्मृतः 

1, ^. 8. ॥. 210 8. 13. ()-ज ४0 द्. 

2. मग्रतः-द. 

8. तदपि चन्यथा-इतिमु. पा 

4. द, ज, ^. 8. 13. 11 8. 13. (४)-ऊनमभ्यधिकं {07 न्यूनमभ्यधिकं ; यूनमम्य- 

धिकं वाथ इति मु. पा 

6. बाथ-द. 

6. ^. 8. 8 ज, द, 2110 8. 23, (४)-अयुक्तं 



1. 

£. 

२५७ 

अथ सिखितम् 

ततर बहस्पतिः 

साक्षिणामेष निर्दिष्टः सद्घयालक्षणनिश्वयः | 
~ [द १, ष ¢ 

खिखितस्याधुना वकि विधानमनुपूव्चः ॥ 

"्वाणासिकेऽपि समय रान्तः संजायते यतः । 
धाताऽक्षराणि खानि पत्रारूढान्यतः पुरा ॥ 

@~ ई ।। 

राजटेख्यं स्थानक्रतं खदस्तडधिखितं तथा । 

टेख्यं त िविधं पाक्त भिन्नं तद्धहूधा पुनः॥ 

ऽभागदानक्रयाधानसविहासक्धगादिभिः! | 

स्ना रोककर टेख्यं तिविधं राजक्ञासनम् ॥ 

पराचः 

स्थावरे विक्रयाधानेः विभागे दान एव च। 
छिखितेनाप्चुयातिसिद्धिमविसंवादमेव च ॥ 

सिध्यते” वाविकोऽप्याधिः स्थावरे च दश्चान्दिकः” । 

परतिग्ररे च कते च नारेख्या सिध्यति क्रिया ॥ 

&, १-२) ४, ९९. 

घाण्मासिकेति व्यवहार्मातृकाशाम् ; ऋणादिकेऽपि तमये इति परादारमाधव- 
पाठः मृद्रितच्रहस्पतो धृतः। 

ति 

, 9. 13. (*)-संविदममलादिभिः ; स॑विदह्ामक्छ्णादिमिः-द. 

, दने-द. 
, द, ज, ^. 9. 3. 811 9. 8. (४)-सिभ्यते {01 छिखिते ; छिखिते--उ, 

„ 4.9. 8. न, द, 210 3. 13. (&)-खावरेष्रं दशाग्दिकः ~) > ए च 

द, ज, ^. 3. 08. ५1 9. 13. (&)-मीगदान ; भावघान-- इति उ, स्म्. च. 



ष्यवहारकाण्डे लिलतम् १५६ 

स्थावर इति । े त्ादिविषये विक्रयादीनां >ेख्यं विना सिद्धिम भब- 
तील्य्थः । सिध्यते वाचिकोऽपीलयादि । स्थावरेषु" विषये आधिर्दशवर्षपभन्त- 
ूपभुक्तः प्स तथा वाचिकोऽपि ङेख्यं विनापि सिध्यतीलयथः । 

कात्यायनः [२५७; ३०९१ 

सीमाविवदे निषेते“ सीपापतं विधीयते । 

नारदः [४, १२५] 
कू ® ९ ® 

लख्य तु द्विविषं श्नेयं सखहस्तान्यकृतंः तथा । 

असाक्षिपत्साक्षिगश्र सि द्धिदशस्थितेः सतयोः ॥ 

(तयोः' ससाक्षिकासाक्षिकयोदेशाचाराद्यवस्थितिरितयथः। 

विष्णुः [७, १-३। 

अथ टस्मरं [त्रि] विधम् । राजसा्षिक, ससाक्षिकमसाक्षिकं च । 

राजाधिकरण तज्नियुककायस्थङृतं तदध्यक्षकरचिहितं °रानसाक्षिकम् । 

कात्यायनः [२५८ ] 

रान्नः स्हस्तसयुक्तं खप्रद्राचिष्ितं तथा । 

राजकीयं स्पृतं छेयं सर्वेष्वर्थेषु साक्षिमत्" ॥ 

1. स्थावरविषय भाषिर्ददा-द. 
‰. ^. >. |. ज, द, 11 > 3. (५)-स तथा वाचिकोऽपिः (सन बाचिकोऽपि, 

इति उः तरि. 
3. विना सिप्य-जन, द् 
4. ^. >. 1. ल, द; ति, व्यब. मयू. 414 >. 1. (४)-निर्णीति 

^... 1. ल, द, व्रि पत 8. 3. (४)-अन्याक्चरं 
. द, ज) ^. ~. 13. ६4 9. 13. (४) - तिः 
^. ^. 13. ज, बि. ५11५ £. 3. (५) -देश्चसमाचारात्, 

. केप्र् | ससाक्षिकश्च राजाधिकरणे-द् 
- 116 ©01716८1078 816 ९९० #७ ^. 8. 1. 214 8. 1. 

(६ )-तदक्षरचिहिव॑-उ, पि, को. 
10. द) ज, ^+. 9. 3. 2114 8. 3. (8&)-साक्षिकम् 

0 

क $, ~ > € 

9 



१५४ रष्यकरठ्पतसः [२.७ 

यज्ञ कचन येन परेनचिद्धिखित साक्षिभिः खहस्तचिहितं ससाक्षिकम् । 
खहस्तङिखितमसाक्षिकम् । 

बृहस्पतिः 

भ्रातरः संविभक्ता ये खरूष्याः तु परस्परम्, 

विभागपत्रं ङवेन्ति भागटेख्यं तदुच्यते ॥ 

भूमि दत्वा तु यः पतं कुयाचन्द्राकंकालिकम् । 

भनाच्छवमनाहारय दानकेख्यं तु तद्विदुः ॥ 

ग्रहष्षत्तादिक क्रीता तुरयमूरस्याक्षरारिवितम् । 

पतनं कारयते यस्तु क्रयरख्यं तदुच्यते ॥ 

जङ्गमं स्थावरं बन्धं दा छेख्यं करोति यः। 

गोप्यभोग्यक्रियायुक्तपाधिरेखयं तु तर्स्पृतम् ॥ 

ग्रामो देश्चश्च यः कुयोन्मते* ठेख्यं परस्परम् । 
राजाऽविरोधिभमा्थे सन्धिपतंः वदन्ति तत् ॥ 

वल्ामनहीनः कान्तारे छिखितं ऊुरुते तु यः" | 

कर्माणि "तु करिष्यामि दासपनं तदिष्यते ॥ 

धनं दृद्धया गृदीसरा तु खयं ुयोच्च कारयेत् । 
उञ्जापपललः ततमोक्तरणरख्यं मनौषिभिः ॥ 

, ६, ११-१७; ६, ३ 
, पविश्द्धत्वात्' इति व्थवष्ारमातृका 
¢. 8.1, ज, द 2104 8. 3. ()-विभागं षश्र 

, 4.8.12. ज, द 8114 9. }3. (*)-<यं रेख्यं 

॥. 8.1. न, द ५, 8. 1. (*)-संवित्पतं; तथा अपराकैश् 
, पत् इति अपराकंपाटः (]). (83) 

7. ते-द ; व्यव. मातृ. च; "कमहं ते" इति अपरक्रपटः 
8. उदडारपत्रं इति भपराकः (1). 083) ; उजाभ इति स्र. च, }. 187. 

ड हारपत्रनित्ि उव. मावृका, 1. 3:37; उजारपतमिति ष्य. मयूखः 

@> © क ~ ए “~ 



भ्यबहारकाण्डे लिलतम् १५५ 

देशाषारयुतं' गषमासपक्षादटद्धिमत् । 
ऋणिसाक्षिरेखशानां हस्ताङ् शेख्यपुचये ॥ 

'अनाहायेम्' अभोग्यम् । कान्तारे आपदि । “उञ्जामपतम्" ऋण- 
पन्नम् ॥ 

याङ्गवस्क्यः [२, ८४.८८] 

यः कथिदर्थ निष्णातः खरूध्या तु परस्परम् । 
लेख्यं वा साक्षिमत्करार्यं तस्मिन् श्यनिकपुषैकम् ॥ 

समामासतदधाहनामजातिपगोतङ्ः | 
(न् (कप 

सत्रह्मचारिकात्मीयपितूनापादि विहितम् ॥ 

^मासे वषे ऋणी नाम खहस्तेन निवेशयेत् ¦ 
मतं मेऽपरुकपुत्रस्य यदत्ोपरि रेचितम् ॥ 

साक्षिणथ खरस्तेन पितृनामकपूवंकमू । 
"अव्राष्टममरुकः साक्षा सिखियुरिति ते समाः ॥ 

उभयाभ्पथितनेतम्पया ्घुकवनुना | 

छिखितं छयधुफेनति रेखकोऽन्त तता छिखेत् ॥ 

1. रेषुतं कायं-द. 

2. ^. 8. 3. ४1 8. }. (२)-कयं णि वष. {16 1€६व7्ठ 1 ॥16 

1621 18 ए0€{{€7; घाय-ज, 

3. ^.9. 7. ज, द 14 9. 13. (वणिक 01" धनिक, 

4. 11118 18 071111९ [$ 9. 1. (४); समापतेऽथं कणी नामः; शतिभ, ह्, 

मिताक्चरापारश्च 

५. अताहममुकः साक्षीयवं छिसियुः। असमाः तय इत्यथः | भम्भे तु समा इति ष्ठे 

भ्रान्त्या द्वाधित्याहुः । तत्तु बहुवचनविरोधादेयुक्तम् । न च चवुरमिप्रायं तदिति युक्तम् । 'ङेर्मे 

तु परमाल्लयः' इति वचनात्-(विश्वरूपः) 

6. तेऽसमाः इति विश्वरूपाचाये-अपराकंसंमतपाठः | मिताक्षरायां तु--ते समाः” 

इति पाठ एबाङ्गीहतः, “ते च समाः संख्यातो गुणतश्च कतेव्या' रति ष्याख्यातश्च ॥ 



१५६ हह्यर्कैक्पसदः [२७ 

निष्णातः निरूपितः । 'सव्रह्मचारिफम्' वडुचादिं [शाखा)' परयुक्त- 
प्रणनाम । बहुः, कट इति । "समाः, समद्रणाः ॥ 

म्यासः (याङ्ग, २, ९०] 

'अङिपिङ्न्णी यः स्यष्टेखयेत्खमतं वु सः! | 

साप्ती बा काक्षिणाऽन्येन सवैसाक्नि समीपगः ॥ 

कात्यायनः [२५१] 

"उत्पात्तिजातिसेन्नां च धनसंन्नां च जेखयेत् । 

'स्मरल्येवं प्रयुक्तस्य 'नश्येद थस्स्वले खितः ॥ 

सरलेभरयुक्तस्येति कमणिपष्ठौ । तेनैवं पभषुक्त सरति श्नान्यादेलयः। 

1. ^. 9. 12. ५14 4. }3. (प)-गामिदासाध्वषन 

2. ^. 9. 1. 810 >. 1. (४ )-गुणनायस्य टेखनस्य मनीषिणः प्रयुक्बहचः कं च॑ 

इति पथा । ";5 18 प्णोप्वला; दा. । 
8. 1116] तत्त् 85 २, ९० 111 याश्चवकष्नय 1 विश्वरूप, ५1 ६8८11}0८्त् 10 

नारद ४९ मिताक्षरा 81'व अपयक (>, ८७) 

4. यः-द; सयव. माका, ]. 339. 

8. उत्पत्ति शानसंक्ञा च-ज. उत्पत्ति शानसंश्चा चद्. ^. 3. 1. ४11५ £. 3. (४)- 

शानसंशा; तः सव्र्मचारिकारिका जहाचारिगदिश्चख्याध्यायनप्रयुक्त गुणनाय ब्रहुचः कठ इति 

यथा । शमाः समरुणाः-ज. "संख्यां च! इति उ, । 

6. स्मरग्धयेवं-ज, द. 

7. हेखनस्य मनीषिणः । प्रयुक्तस्येति कमणिषष्ठो-ज, 

8. ^.8. 98.) द् 219. 3. (9)-नान्येभा इयथः 



२८ 
अथ शासनम् 

तत व्यासः 
राज्ञाहु खयपादिष्टः सन्धिविग्रहलखकः । 
ताञ्रपट पटेः वाऽपि प्ररिखेद्राजक्नासनम् ॥ 

स्थानं वंशाुपूवीं च देशं प्रामग्रुपागतान् । 
श्राह्मणां तथा चाम्पान् मान्यान्यानयिकृतान् हिखेत् ॥ 

कुटिम्बिनो ऽथ कायस्थ दृतवेय पहत्तरानः । 
"मछेच्छचाण्डा ठपयेन्तान् स्वान् संगोधयन्निति ॥ 

ध्रातापिलोरात्मनश्र पुण्याया्रुकसूनवे । 

दत्ते मया्कीयाय दानं सत्रह्मचारिणे ॥ 

नवन्द्राकंसमकारीनं पत्रपोतान्वयागतम् । 
अनाच्छेयमनाहाये सवेभाग्यविवरनितम् ॥ 

1. £. 8. (४)-ताग्रपट पते वापि; 11 8})91]8 116€ 71८५11८. 

४. 8. 8. (व)-ज 2) \. >. 1;. ब्राह्मणांस्तु तथाबान्यान् माम्यानभिङृता रखितेत्; 

ब्ाक्षणांस्ु तयानान्यन्वान्तवोषयनिति-द; व्ाह्यणांश्च तथाचान्यानमात्याधिङृता भवेत्-उ, 
३. (02547400 40 ५४7/4 (616. (144., ]). ६2.) 

कुडुम्विनायका यस्य दतवेद्महत्तराः । 
ते च चण्डालपर्यन्ताः सर्वान् संवोधयनिति ॥ 

4. 9. 2. (४)-सेद; मेद-उ ज; मद्-ड, 

५. ¶ण6 पर८८ शग 16171170 पणी ¶78 96 2860 10 

1280811 111 1{7/470101770८44४५- 44९40 दाव (व [एषाक्र7 १६६ €1.; 1. 192) 

6. &1त 7, 111 1116 1९18८ ०7त९ा, 2861196 1 पुश्च एफ 

परा, माध. ]. 190 (866 बृह. म्म, ६, २२; संस्का, ५०८) 



१५८ कष्यकक्पतरः [८ 

"दातुः पारयितुः खर्म इतनैरकमेव च | 
नातं मयेति छिखितं तदा ग्यक्ता्षरेयुत ॥ 

भब्द्मासतदधांहो राजघु्राङ्कितं तथा । 
अनेन विभिमा टस्यं राजशासनकं ट्िखित् ॥ 

स्थानमनन राजधाना । “उपागतान् तत्का आगन्तुकान् । सब्रह्म- 

चारिणे सहाध्यायिने । एतच पातमाल्लोपलक्षणप् । समेभाग्यविवनितम्' 
देबव्राह्मणनापितादिरभ्यवनितम् । 

याङ्गवरक्यः [१, २१८-२२०| 

दत्वा भूमि निबन्धं+ बा कृखा ट्य तु कारयेत् | 

आगामिभटत्रपतिपरिङ्ानायर पाथिवः॥ 

"पटे वा तान्नपट वा खुद्रोपरिचिहितम् | 

अभिरेख्यामनो वंहयानासमानं च महीपतिः ॥ 

श्रतिग्रहपरीमाणं "दानच्छेदोपवणनम् । 
खहस्तकार्सपम्रं शासनं कारयेत् सथिरम ॥ 

, बृह, ष्य, ६, २२, सस्का. ५०८. 

, सगै-द. खग्यम् दति इतरे 
, तैचात्र व्यक्ताक्षरेः युत-द. 
, निवभ्भोऽश्चयनिधिः-(विश्वरूपः) 

. पटवचनै मूुजनिद्यथम् । परिशन्दात् प्र्ञाटूतकस्वदस्तमुद्रास्कन्धावारसमावासनाम- 

देशादि चिहितम् । आदा्रैवामिटेखनीयाः पूवेपुरुपास्रयः । बंदयत्ववचनाच स्ियोऽपि। भन- 

म्तरमात्मानम् । ततः प्रतिब्रह्परीमाणम् | असन् देशे अमुकनाभेयान् प्राम हति । ततो दाना- 
च्छेदमुपवण्य | एतदानफटं एतदाच्ेदनफटभू--“षरणिविषसदहस्राणि स्वम तिष्ठति भूमिदः 

आच्छेत्ता चानुमन्ता च ताम्येव नर वसेत्" इत्यादि । ठेखनामा्कितं खदस्संयुक्तमागामि्चद्र 

गरपत्यश्चोचनं खिर भूमेरिखद्रम्यासेनाचन्द्रात् यिति संखानं कारयेत् -(विश्वरूपः) 

6. ^. 9. 13. ज, द, बि. ९114 9. 1. (8)-प्रतिग्रहप्रमाणं च. 

(7. दानाच्छेदो-द. 
8, रम् | आप्यान शुङ्कशाखदो-द. 

लर +> ॐ £ 



उमषहार काण्डं शासनम् १५९६. 

४८ कि 

1(निबन्धः' आयस्थाने शरुरकशाङादो प्रलयं नियतवस्वुदानम्, यथा 

पणेभारकं प्रतिः पणेशतं ग्रां तयेति ॥ 

बृहस्पतिः [६, २५, २७, २६] 

"वंशादिक यस्य राजा हिखितैन प्रयच्छति । 

तेवाश्नोयोदिना वृष्ट; प्रसादङिखितं ठु तत् ॥ 

यदलं व्यवहारे तु पूेपक्षोल्तरादिकम् । 

क्रियाबधारणापेतं जयपतेऽखिं छिखेत् ॥ 

'ु्बोचरक्रियायुक्तं निणयान्तं यदा रषः 
प्रदधाज्यिने ख्यं जयपतं तदुस्यते ॥ 

शद्धवसिष्ठः 

यथोपन्यस्तसाध्ायेसंयुक्तं चोत्तरक्रियम् । 

साबधार णक चेव जयपत्रकमिष्यते ॥ 

प्राडिवाकादिनामाङ" मुद्रितं राजघुद्रया | 

1. असिन् ग्रामे प्रतिक्षेत्रं श्चेतखामिनेतदनसे प्रत्यम्दं प्रतिमाकतं बा देयमित्यादिनियमो 
ननिबम्धः (मपराकेः प्र, ५७९ ॥) निबन्धं वा एकस्य भाण्डमारकस्येयन्तो रूपकाः, एकस्य 
पर्णभरकस्येयन्तो पर्णानीति निबन्धं इत्वा ठेख्यं कास्येत् इति मिताक्षरा. 

9. द, 114 ^. 9. -पर्णभारवाहक प्रति. 

3. द, 4. 9. 1. 911 8. 7. (2)-देशदिकम्; माधवीये स्मृतिचन्दिकावाश्च 
तयेव. 

4. पूरवाक्त-ण, 
9. ^\861196 10 कालययायन $ {4४402141 94#2 (1. 88) 90118 

1४1 8 11110 121-6186--समासन्यस्त चिदं च वादि प्रय्थितयुतम् । 

6. ^. 9. 8. ज, द, बि, 8114 9. 8. (४)-दखाङ्कम्. 



१६० सस्वकल्पतयः [२९ 

'कालययायनः [२५९., २६० (अ), २६३, २६० (अ), २६१, २६४] 

अआप्रल्यर्थिष।क्यानि पतिन्ना गसाक्षिवाङ् तथा । 

निणेयश्च यथा तस्य यथा चावधृतं खयम् ॥ 

एतव्यथाक्षरं टेख्ये यथापूत्रं निवेशयेत् । 
सभासदश्च ये तल स्मतिशास्लविषः स्थिताः ॥ 

यथाङेश्यविधौ तद्रस्ख हस्तं ̂ तत्र दापयेत् । 
अभियोक्तमियुक्तानांः चनं पराङ्निवेशयेव् ॥ 

सभ्यानां प्रा्िवकस्य" डनां वा ततः परम् । 

निश्चयं स्मृतिशाच्चस्य मतं ततेव रखयेत् ॥ 
न (क म % ४ 9 & . 0 #। 

अनेन विधिना टस्य पशात्कारं विदुबुधाः । 

निरस्ता तु करिया यत्न प्रमाणेनेव वादिना ॥ 
@~  @ भ, 

पश्चात्कारो भवेत्तत्र न सवाप विधीयते ॥ 

(पथात्कारो जलयपत्रम् । 

1. {1८ 181 {116 [111-ण्ला६८+ 81€ २६८110९ (०५ 14404. 

4875110 10४ {16 [11/7४ 7/*41110-44 1/4, [). 82. 

%. ^... ल, द 814 >. 1. (साक्षिणः 

3. द, न ^. 9. 13. 416 >. 1. (५)-स्म्रताः 

4. [7/*41111*०44}#/¶ (2. 1५8, दद्युरेव ते 101 तत्र दापयेत्. 

8. क्ताभियुक्तानां-द, चि. 

6. स्तु-द, चि, 

7. "विडूबंषाः' एतदनन्तरं (प्रयक्षे लिङ्कमि्यक्त चाशरतम्' इययेतस्पथम्तो बहुपत्ाणि 
बिकानीरकोरो नोपटभ्यन्ते ॥ 



“व्यक्तादि तरिधिटक्षणम् 

२९ 

अथ सटेख्यम् 

तत्र कालयायनः (२५२) 

ख्यं त साक्षिमर्छायमविदपतक्रमाक्षरम्ः । 
देशाघारस्थितियुतं समग्रं सवेवस्तुषु । 

“नारदः [३) १३६] 
देशाचाराविरुद्ध यद्रधक्ताधित्िधिलशक्षणम् । 

तलमाणं स्पृतं टख्यमदिद्ुप्रक्रमाक्षरम् ॥ 
® १। 

स्पष्टं वश्चक्रप्रपाण। टक्षणं यतर तत्तथा । 

कात्यायनः [२५३ २६५७] 

वणेतराक्यक्रियायुक्तमसंदिग्े स्फुटाक्षरम् । 
अदहीनक्रमचिहं च ठेख्यं तलि्सिद्धिमाप्तुयात् ॥ 

यान्नवसकयः [२, ८९] 

विनापि साक्षिभिर्टस्यं खहस्तकिखितं तु यत्| 

तत्पमाणं स्पृतं सवः बटोपधिकरताहते ॥ 

(उपधि)शच्छटम्' | 

र ५ ० ८ !~ 
ॐ> 

, ^. 8. 1, द, रोडरानन्द 81५ 8. 13. ()-भविदपताक्चरकषमम् । 

^. >. 1, द् 14 8. 13. (४) 91011€-नारदः 

स्पष्टं बन्धकप्रकारलक्षणं यत्न तत्तथा- <. 

. ^. 9. 23. ४114 9. 1. (&)- प्रकार; बम्धकप्रकारजक्षणं-जः 

सवैः इति अपराः; "लेख्यं" इति मिताक्षरा 
, ^. 9. 8. ज, द 8114 9. 3. (४)-छद् 

५1 



१६२ रृष्यकत्पतरः [२९ 

कात्यायनः (२७२) 

ख्यापितं चेदृद्वितीयेऽहि न कचिद्विनिवतेयेत् । 
तथा तु स्यासखपाणं तन्मत्तोन्मचदृताहते ॥ 

याङ्गवरक्यः [२ ९१] 

देशान्तरस्थे दुर्छेख्ये तथोन्पृष्टे हने तथा । 
भिन्ने श्दग्पे तथा च्छिन्न" ठेख्यमन्यत्त्° कारयेत् ॥ 

कात्यायनः [२३१२. 

'परेयेद्धदितं दग्धं छिद्वितं वीतपेव बाः । 

श्तदन्यत्कारयेदटेख्यं °खात्मना लिखित नथा ॥ 

1, ^. 9. ^. ज, 814 8. 1. (2) -न कंचित् 

९. रेख्यदोषो थत्र प्रगादाछठि ष्यमाने सञ्जातः तद्दुर्खंख्यम् । उन्मू्धं भगाक्षरम् । छिन 

भूषिकादिभिः । भिन्नं पारितम्- (विश्वरूपः) 

3. दिग्धे-ज. 

4. 116 41110 १६2९ ९. ०1 प द्वु) ४४४1)५$8. (0. 176) 098 अथवा 

0 तथा. एषा एवात) (८१. 6 ष्फषपत इद्त, ]. 233), 188 तथा २.४ 

111 {16 1९2, फा] 116 $थ्14111 छिन्ने मिनन तथा दग्धे. 

9. र्यं तु-ज, द. 

6. मैय -द, 

1. च-द्. 

8. तदन्यं-द. 

9. द, ^. 8.9. ४१ 8. 3. (५)-खेदेनोष्टिखितं तथा, 91त 80 ५० 

^. [087 छार (0. 687) {044१21470व4 5110 61/1017८04 01110, [, 188; खेदनो- 

हिजितं-ज, 



२७ 

अथ दुष्टटेख्यम्' 
[ततर] कालयायनः [२७२-२७५] 

साक्षिदोपाद्पेदष्ं "तं वें केखकस्य वा | 
श्धनिकस्योपधादोषात्तय।* धार णिक्स्य वा ॥ 

दष्टदूषं भव्यं शुद्धः शुद्धं विनिर्दिश् । 
तत्पत्तघरुपधा दृष्टः साक्षिटेखक्रकारकेः ॥ 

(उपधाः माव्रदोषः । 

बृहस्पतिः [६) २०] 

युमूषुलश्युमातातः स्पत्तव्ययनातुरः; 

निश्चापधिबरतकारकृत छख्यं न सिध्यति ॥ 

नारदः (४, १३७. 

०पत्ताभियुक्तसनीव्राखबलात्कारदतं च यत् । 
तदप्रमाणं रिखि्तः भातोपधिद्कतः तथा ॥ 

1. ^.9. ज, ४110 9. 13 (२) दुष्टलश्चणम् भसटेख्यभिति शोडरानन्द 

2. यन्न वं लेखकस्य च-द 
3. 801111८41411/7 (]). 142), 16६88 धनिक्रस्यापि वा; 1116 8. ०1 

7014-7/101144 16808 भनिकस्युपधाटेख्यम् ; धनक्रस्योपधादापषात्तया च धानकस्य चल, 
4, तथा चाधानकस्य च-द. 

९. 01040147104/1407॥0, (610. 7114. ]). 9?) 1188 ; 
मुमृषृभनडन्धार्थसोगमत्तम्यसनातुरेः । 
तत्सोपाधिबलात्कारकृतं टेख्यं न सिध्यति ॥ 

6. अत्र मत्तेन छिखितम्, तथा बरह्महव्यायभिशस्तेन यत्, लिया यत्, बालेन च कृतं 
यत्, तथा अर्थसैनन्धेन यिनेव बरकत्करेण कारितं यत् तथैव भीतोपधिकृतं यत्क।रणमिति 
तत्कारणमप्रमाणमिति--भसहायभाष्ये ॥ 

7. द, ज, 4. 9. 23. &०प 9. 13. (४) प्रमाणं करणं 

8, भीतोपाधिकृतं-न, 



१६७ छृत्यकल्पतेः [३५ 

कात्यायनः [२८१; २७०. 

धनिकेन खहस्तेन छि खितं साक्षिवरजितम् 

भवेतछररं न चेत्न छृतं हीति तरिभावयेत्' ॥ 

देश्षाचारबिरदधं यत्संदिग्धं क्रमत्रजितम् । 

कृतमस्वामिनाः यच साध्यहीनं च दुष्यति ॥ 

बृहस्पतिः [६, ३१-३२ 

दूषितो गहिंतः साक्षी यत्नंकोः विनिवेशितः 
कूटेख्यं तु ततसोक्त' लेखको ब्रापि तद्विधः 

यदुञ्ज्वं चिरकरृतं मद्धिनं सखरपकाटिक्रम् । 

भग्रोन्पृष्टक्षरयुनं टेख्यं कुटस्वपाप्तुयात् ॥ 

कात्यायनः [२६९] 

स्थानभ्रष्टास्वपङ्किखयाः संदिगधा लक्षणच्युताः | 

ध्यतैवं स्युः स्थिता वणो; लेख्यं दुष तथा भयः ॥ 

व्यासः [कालयायनः, ३६८१] 

स्थावरे विक्रियापाने कूटं टख्यं करोति यः | 

स सम्यग्भावितः कार्ये जिहापाण्यङ्गिवर्जितः ॥ 
=^ पकिव / कक को चोकनणण्यकनिककमनेक> 

1. ^. ~. 8. ४1 9. 13. (६); ४० 9180 ^ [0472112 ([., 686) 610111४ 

८41ब्+1/ (2. 143) 8त 1^7/471170व44$व, (1. 197); द, ज-बिभावयन् 
9. 5001){1८4114111.त 1198 ६ 1017 16841118: कृतं च स्वामिना (0. 141) 

3. ॥\. 8. 1. ज, द 214 8. 13. (2)-यचेको 
4. 124110४7, ज, द प्राहः 1071 प्रोक्तं 

७. ^. 9. 13. ४1१ >. 8. (४)-यदुस्बणं ; 124/ ५ ५74-अध्युश्बलम् 

6. भयदा ठु सखिता बणाः कूटलेख्यं तदा मवेत्" इति पराश्चरमाधवीये, (. 130) 
स्स॒तिचन्द्रिकायां च (]. 141) 

7. #.86110ध्व् 10 [5818४219 ए 2241४४8 (]. 188) 21 

06१] 3102119 (0. 120) 87 10 ४258 $ {08091 211 
011118711512. 



२१ 

अथ दूषितटेख्यपरीक्ा 

[तत्) काष्यायनः [२७६; ३२३। 

साक्षिङेख्यक्षकनारः कूटतां यान्ति ते यथा । 

तथा दोषाः प्रयोक्तव्या दुषटरछरूयं प्रदुष्यति ॥ 

आहता शरुक्तियुक्तोऽपि टेख्यदोषान्विशोधयेत् । 

"तत्सुतो अुक्तिदेपांस्त श्टस्यदोषांस्तु नाप्नुयात् ॥ 

(आहताः ग्रहीता | 

बहस्पतिः [६ २९] 

उद्धरेदटेख्यमाहतो तत्ता भक्तिमेव तु । 

अभियुक्तः प्रमीतशेत् [तत्पुत्रोऽपि सथुद्धरेत्] ॥ 

4य्याहताऽभियुक्तः सन् मरित तदा पुत्रोऽपि ठख्यद्चुदधरेदिलय्थः। 

कात्यायनः [२६8६ २३०८] 

राजाज्ञया समाहूय यथान्यायं विचारयत् । 

ठेख्याचारेण छिलितं साक्ष्याचारेण साक्षिणः ॥ 

1. तप्छतो-द. 

९. 'रेख्यदोषानवाप्नुयात् इति व्यघष्ारप्रकान्ने (. 199). 

8. [ | ऽपु?]11५व {107 ; तदुद्धरेत्" इति बयष-प्रकाश्े ^. 8. 23. 211त् 

3. 13. (४) 

4. अभियुक्तः प्रमीतश्चेदिति । यद्याहता-ज, द. 

8. तत्पुलोपि-द, 

6. द, ज, ¢, 9. 8, भत 01171572 8. 9. (४)-राना क्रियां समाहूय 



१६६ कद्यकट्पतयः [३१ 

दपणस्थं यथा बिम्बमसत्सदिव दह्यते । 

तथा कख्यस्य विम्बानि कवेनित इरिका नराः" ॥ 

व्यासः [वृहस्पतिः &, ४१२ 

टेरुयमालेख्यवत्कचिद्धिलन्ति इशला नराः । 

तस्मान्न लेख्यसापथ्यात्सिद्धिरेकान्तिकी मता ॥ 

बहस्पतिः [६) ४०; ४२.४४] 

श्रुत्वा कालं देश्चकार्या इरशलाः कूटकारकाः । 
कुवेनिति सदशं टेख्यं तद्येन विचारयेत् ॥ 

"स्रीवालातान् लिप्यविज्ञान् बश्चयन्ति खवान्धवाः | 
"ख्यं करत्वा खनामाङ् ज्ञेयं युक्टयागमेस्ततः ॥ 

ति विधस्यास्य ङेख्यस्य रान्ति; संजायते यदा | 

ऋणिसाप्षिरेखकफानां शदस्तोक्लया शोधयेत्ततः” ॥ 

1. {8116 ६०]018 116 1€2त्77 कुशखाः जनाः 01) (1९ वप्ता 

6001110/14"2/7॒=(]), 148) 8114 ॥170/व14/4 (]). 859), ४8 फल्] 88 
/वकप्{7०दवकुव) (क. 197) शप्रला (008 0] ५16 16211 
810]1€त ०००९९. 

2. 48611964 10 11188]0911 0 [44४12401 1. ५4, ४11 10 
छ 282 एए 11/00/0741 44/८, ]. 92. 

8. ^. 8. #. ल, द, 214 9. 3. (४)-शात्वा कारं देशकारये ; 117/"400121704040 
(], 197) 1४8 ज्ञात्वा देशं च कार च। 

4. ज, द् 209. 13. (8) 101 &2९< लिपिश्ञान्; {7100011110द44/6 

188, 88 111 ^. 8. 13., खरीबाखातांरिपि्ञाम्श 

58. ^. 9.8. जद ४116 9. 23. (४) 12४6 & 8) प) ० (्द्वौफु तरफ 208)8 
$+ ©1.8#€-.भय पञ्चस्वमापन्नोः 10 ण € १०९1. 

6. ‰151119.४8. 1128 हस्तात्संशो येत् ततः । ।साधयेत्ततः' इति व्य. प्र, 

¶. (118 810४४ 18 ४ 2.1{710प†€त {0 [त्क 08 $ 17401110. 

2042 (. 198); नका7071९.52118.118. 2101068 1 0 किद्४१४, 90 

1180108 ९8 88611068 11 {0 {19.870 841. 



व्यवहारकाण्डे दषितङेख्यपरोक्षा १६७ 

उल्नामथरुद यादानादाधानं फङसग्रहात् । 

प्रतियोगिधनाद्यत्वाञ्जये यत्लोपधिः कृतः ॥ 

“उज्ामम्' ऋणम् । “उद यादानात्ः काडान्तरग्रहणात् । (आधानम् 

आधिः । फलसङ्हात्' फलोपभोगात् । श्रयोगित्वम्" उलमणेत्वम् । 

नारदः [४, १४२-१४५ 

यस्मिन् स्यास्संशयो छेख्ये भूताभूतक्रते कचित् । 

तत्खहस्तक्रियाचिहयुक्तिप्रा्निभिरुद्धरष् ॥ 

ठेख्यं यच्चान्यनापाङ्क हेत्वन्तरृतं भवेत्" | 

विप्रलयये परीक्ष्यः तत्सम्बन्धागमहेतुभिः ॥ 

क्रिया" तु सा्ष्यापन्यासः। "विहम्" असाधारणं खीकारादि । धुक्ति- 

प्रा्चिः" अस्मिन् देशे अस्मिन् काठे प्रयुज्यते तस्य पुरुषस्येदं द्रभ्यपमिलयादि- 

रूपा । 'विप्र्यये' विप्रतिपतती । सेबन्धोऽत्नाधिप्रलययथिनोः परस्पर विन्वासेन 
पूवेमपि धनग्रहणादिसंबन्धः। “आगमः अस्येतावतो धनस्य संभावितः 
प्राप्ुयाच इति । पतैः खरस्तादिभिः दारमैः संदिग्धं लेख्यं "साधये 

दिल्यथेः । 
न्यासः 

भ्यच्चान्यस्य कतं ठस्यमन्यहस्तेषु दृश्यते । 

अवयं तेन वक्तव्यं पतस्यागमनं ततः ॥ 

1. ^. 9. 3. 8110 9. 13. (४)-कचित् 10? भवेत् 

2. 9. 13. (४)- परीक्षेत {01 परीक्ष्यं तद् 

8. भत्र अम्यनामरूप अङ्को यस्य रेख्यस्य तदन्यनामाङ्कमुच्यते । यस्य सक्तं द्रव्यं भवति 
तस्येव नाप्ना टिखितं कन्दु तस्य पाश्वायेन किमपि क्रीतं लग्भं वा तस्य तदूदरभ्यै प्रार्थयतः 
त्पत्रेमन्यनामाङ्कं भवति- अखहायभाष्य ॥ 

4. शाोधयेत्-ज. 

5. "यततान्यस्यः इति व्यवहारनिणेये (प. ९१), न, द च. 



१६८ कृष्यकल्पलशरः | [११ 

कात्यायनः [२७७ २९०) २८५) २८६] 

न ऊेखकेन छिखितं न श्छ साक्िभिस्वथा। 

एवे प्रत्यथिनोक्ते तु क्टटेख्यं प्रकीर्तितम् ॥ 

क्टोक्तौ साक्षिणां वाक्याटेखकस्य च पतक्म् | 

'नमेच्छुद्धिन यः कूरं स दाप्यो दमघ्नुत्तमम्॥ 

"अथ पश्चत्रपापन्रा टखकः सह साक्षिभिः 

तत्खहस्तादिभिस्तेषां भिश्युध्मततु न संश्यः॥ 

8 
ऋणः म्वष्टस्तम देहे जीष्रतो वा मरृनस्यवा। 

५ ॥9 ध क "त्खदस्तकृवरन्यः पलस्तट्टस्पनिणयः ॥ 

छ १ 
समुद्रेऽपि यद्रा टेख्ये मूताः सर्वेऽपि तस्थ्यिताः। 

[8 

दटखनं तल्मपाणं तु पतेष्प्रपि हि तेपु 

प्रजापतिः 

कार्यो बलेनः महता निणयो राजश्ासने । 
पि ९ 

राज्ञः खहस्तना मृद्राटेखकराप्तरदशनात् ॥ 

1. ^. 9. 1). ४14 9. 1. (४)-नयेत् ्युरि यदा दाप्यः तत्पत्रं दोषवर्जितम् | 

(70001१17 0404, ]). 199, 1८४५8 

नयेत् शयाद्धं नयेत् कूटं स दाप्यो दममुत्तमम् | 

2. ^ 1] ६1 [17८८64९5 पु) {० लेख्यं कृत्वा 011 ]). 166, 78 000111+6त् '}। 

4.9.09. द, न, 81त 8. 13. (४) श्वत 10 पटा 10 0, 9ला 

र ६१४०६ $ 68९ 06111117 वर्षाणि विश्यति यावत् , 111 9 601६6 8706, 

3. 4. 9. 1. ज, द, टोडसानन्द ५१ 8. 1. (६)-यक्ञेन 07 बलेन 



४बबह।रकाण्डे दषितलरेश्वपरीक्षा १९९, 

कात्यायनः [२९8६) २९४, २९६ 

'ुदराशद्धं क्रियाश्ुद्धं पारम्पयाचरुमोदिनम् । 
[अदूषितं च स्पृष्टं च क्रियाचित विभावितम् ।] 

क, क ] इदृशं सिद्धिमामोति शासनं नृपचिहितम् ॥ 

पश्चात्कारनिबद्धं यत्तयनेन विचारयेत् । 

"यदि स्याययुक्तियुक्तं ठ प्राणं िखितेतदा॥ 

( & 9 ० (~~ 0 भ 4 

अन्यथा मूकतः काय पुनरेव विनिणेयेत् 

अनथ्यं तथ्यभावरेन स्थापितं ज्ञानविश्रमात् | 
+ त्य त ० 9 न ^~ | न्ह, (6 

नित्र्यं तत्पमाणं ऽस्यायन्नेनापि तं तरपं” | 

‹ क्रियाश्रद्धम् ' साक्यतुशृदीतम् । ‹पारम्पयातुमोदितम् ' बहुभिरयरु- 
मादितम्" ॥ 

+ >) कर, कदत च. कणे 

1. ^. 3. 12. ज, द. गडरानन्श् ५114 9. 13. (६) 1९४ 1118. 

. [ | 1107) {०4व7दव्कव. ^ मुद्राञ्चद्ध क्रिया्युद्ध मुक्तिश्ुद्धं सचिहक्म् | 

राशः स्वदस्तर्सश्चद्धं श्युद्धिमायाति शासनम् -- दति अपराकैः, ६८४. 

8. ^. 8. 1. द, ज ५114 9. 13. (ॐ)-यदि स्याप्प्रक्रियायुक्त प्रमाणं लिखितं तदा: 

प्रमाणलिखिर्त' इति रोडरानन्वृः. 

4. ॥. 8 1. ज, द 1 8. 1. (४)- विचिन्तयेत् {0 विनिणेयेत् 

५. ^.9. 3. न, द, टोडगरा., 14 8. 13. (४)-आस्मनापि कृतं नरैः ; 'आत्मनापि 

कृतं दपः" इति रोडरानम्दः. 
6. नरेः-द. 

1, रनुमत-ज) द. 

99 



३२ 

अथ टरेख्यवटम् 

तत्र वरहस्पनिः (६, ४९] 

कुलश्रणिगणादीनां यथाकालं प्रदशेयत् | 

भ्रावरयेर्सारयेदयेव यथा स्याद्धलनत्तरम् ॥ 

नारदः ।9, १४०. 

दितं प्रिकारं 'यच्दमवितं स्मारित च यत्| 
रेख्यं सिध्यति सवत्र पृतेस्वापि दि साक्षिषु | 

काल्यायनः* ~०८-२३० | 

ठं पते स्फुटं दाषं नोक्तवानरृणिकरा यद्रि । 

ततो विजतिवषाणि काक" [काननं] पतरं स्थिरं भवेत); 

शक्तस्य सनिधायर्थाः यस्य टेख्येन भुज्यते | 

भ्वषाणि विशति यात्रत् तवे पतरं दापररजिनम् ॥ 

। भयद्प्ार्यितं प्राधरेपं तथा! इतिम्. नार. भस्पारितं तया इति गड. 

2, अन्व धनिकरसंदल्मा ऋणिकसंततः यत्प्रतिकालं दयितम् | यदायदा किञ्चित् पलं 
प्राभ्यते तदार्थिंःम् | यथा य्तिकाटं श्रावितं कालान्तरे क्कन्धत वा गृहीदम् | अयव) अवि- 
तमेव भूष भूवः कथितम् । तदेगमृणिकर्खततेः संतानाल्दप्रस्ययमेव मूृतेष्पपि हि साक्ष्यादि धु 

सर्वेष्वपि प्रमाणमेतरेति- ` असदहायमाप्य ॥ 
५. द, ज, ^. £. 1. 8५ €. 13. (२,-18४९ क्रायायनः 

4. द) ज), ^. >. 1. ५1५4 >. 1. (षो कीति [काः पाकं; क्ान्तपल्तमितिं 

स्यधहारभातृक्षा ;यितमिति व्य. प्र, ]. ४0०9. । 

>, धावन्यो-ज, द. "सन्निधो वन्धो इति भ्यव. मातु. }). 2410. 

0. कि 13. (२) ४110 ६, = 1 1)४५*्€ २ वरषणि 14 र्ति त्स्य ज्ञेयो भोगा ्न्य- 

निशितः; रप्राणि विदाति तस्य शेयो भोगस्वु निधिःः-द. 



<५यहारिकाण्डं ठेख्यबलटम् १७१ 

-अथवा विश्षति वषाण्यापियुक्तस्त् निकितः। 
तेन छेख्येन तत्सिद्धिरर्क्दोषविनवजिता ॥ 

सीभाविवद्धि निजी सीमापनलं विधीयते | 

तस्य दषाः प्रयोक्तव्या माबदूषाणि यिति । 

ग'आधानसहितं थत ऋण ठंख्यनिवेरितम् । 

परृनसाक्षिप्रमाणात्तुः स्वस्पभागनः तद्विदः । 

प्राप बानेन चत्? किदे चायमनिरूपिनम् | 

विनापि रद्रया खख भमान मनसा. ॥ 

न्वा, 

"स्वहस्तकाजानपदं तस्साच नृप॑ञ्चासनम् | 

परमाणतरमिषटं दे उ्यवहारायनागतम् | 

1. 9, 8. (५) ५1५ 4. >. 0. 01111 11118 8101४ धव ह्ा४6 7 (ण्न 

011 ]). 162. 17747711 ५444, ]). ९00 & 1९6४ 1 पीप : 

अथ र्विसतिवषाणि आधिधुक्तस्ुनिशितः। 

तेन कख्येन तस्सिद्धः क्यदोपविजित्ता 

44/17 ४१1/^ 1८५५8 [). ५५ : 

अय विंशतिवध्यणि अधिकं मुक्तस्सुनिशिना। 

न छृर्पेन द तस्विद्धं टेख्यदोषविव।(जतम् !| 

2. प्रघान-ज, द. ऋणलेख्यं निवेदितमिति भपराकः (. 691.) 

४. प्रमाणं तु-द, न. मृतं साक्षिप्रमाणम् इति माधवीये. 

4. सखस्पमोगे तु-ज, द. खल्पमोगेऽपि ईति अपरकः. 
?, प्रापतं वातेन ते किचित् इति व्यवहारप्रकाडाः, ]). 200. 
6. 'खदस्तेकङ्ताजानपरद्' 'प्रमाणतरमिः हि ̀  ध्यददारनिणयमाठः (८९) 



१५२ रद्यकटपतरः [ ३२ 

"द्वितिङिपिन्नः खदतमन्यरेख्येन युक्तिभिः । 

कु्याखच सहर टेखूयं तस्मालल्लानपदं शुभष् ॥ 

अप्रकाशारसाियुक्तं रेखकाक्षरपुद्ितम् । 
का कप्रसिद्धं खकृनाद्धोनश्पन्यक्रत शुभम् । 

+देश्षाध्यक्षादिना रेख्य पत्रं जानपदं कनम् । 

समक्रारं पक्िपे बा तत्न राजकदरतं शुभम् ॥ 

‹ खहस्तात् ' खहस्तकृतात् ठेख्यात् | 

सवतेः 

टेख्ये रेख्यक्रिया पाक्त चाचिफ त्राचिको पता। 

ध्राचिकी त्रु न सिध्येत्सा रेख्यस्सोपरि या कृता | 

=. ज ि ् * 9 मि (+ 

रेख्यस्यापरि यत्सा्ष्य दूटं तदभिधीयते । 
क अधमस्य हि तदद्रारपतो राजा भिवभेयेत् ॥ 

1, 4. 8. 3. इ, ४०५ 3. 3. ()-- 

द्विजिडिपि्षः पुङ्ृतान्यथोऽलेरून युक्तिभिः ; स्वकरताग्यया-ज, 

, ^. 8. 123. ज, द, 9. 83. (४) टोडर. 110 वी. मि-कुय॑द्विषहटये लेख्यं 
8. 9. 1. (४) ज, ६) टोडरा., 24 वी. मि-वर {071 हीनं 

4. 177400124704५4८ (1. 201)-दे राध्यक्षादि लिखितं तत जानपदं कृतम् । 

९. 127, 40121770 वव $ = (. ९01) &1४€६ 1116 2] क्ल] ९०प्छार 

8९186 : वाचिकी तत्न सिद्धयेत् सा ; 11 16001161168 1# $ 116 (0 ला)# ; लेख्ये 

सति छेख्यक्रिया प्रोक्ता सेव बलीयसीत्यथः । वाचिके साश्चिरूपे प्रमाणे सति वाचिकी क्रिया 

साक्चिरूषा क्रिया सैव मता बटीयसी। ठेख्यस्मोपरि या वाचिकी साश्चिरूपा क्रिया केल्या 

नारूढेति यावत् तन्न सा सिद्धघेत् ॥ सधर्मस्य च तद्कवारमितयतर हेवा चि करी ति ॥ 1101910 0६0 
(]). 37) 01८८8 {1116 (€0101061)1 1 1118लााषटुन 061 व्ला खा 2106 

सिद्धयेत्. 

6. क्रिया-ज, द. 8110 रोक्र। मन्द्. 



ऽ्यवदार काण्डे छेख्यबलम् १७३ 

वाचिकेयदि सापथ्यमक्षराणां विहन्यते । 

क्रियाणां समेनाश्चः स्यादनवस्था च जायते | 

(लेख्ये ख्यः क्रिया पक्ता" बरीयसीति ज्ञेषः। 'वाचिकी' साक्षिक्रिया 

अत्राऽपि बरीयसीति शेषः ¦ लख्यस्यापरि' क्रिया, केख्यक्रियाषिरोधिनीः 

याक्रिया नः सा प्रमाणमिल्यथेः। 

काल्यायनः (३०६-३०] 

न दिव्यः साक्षिभिबपि हीयते छिखितं कचित् । 
रेख्यधमेः सदा श्रेष्ठो ह्यतो नान्येन हीयते ॥ 

तध॒क्तिप्रतिरेख्येन तद्विशिषटैन बा सता । 

ठेरूयक्रिया निरस्येन न माक्षिशपयेः कचित्+ ॥ 

. ठेख्यक्रिया-ख, द. 'टेखूवं क्िया' इत्यम्बत्र. 

. नीया साश्चिक्रिया-अ; नी या किया-द्. 

छान प्रमा-ज, द. 

. ननिर्स्यान्येन न कचित्! [अपराक्रैः, 2. 692. ] > > {~ ^~ 



ञ्ज थ ८ 1 

¦ >ख्यद्बवटयम् 

तल दरस्पातः [६) 4१, ४८, ४८ | 

आदयभ्यं निकटस्थल्प सच्छक्तन न याचित् 
शृद्धणा यद्या -त्तु टेन दुवन्छनामियात् ॥ 

लेख्यं {तरतस्समादनयटृष्ाश्रावरत च पत् । 
न नत्सद्धिव गद्यानि मनिद्ठच््रपि साक्षिषु । 

~ अय ~: न्नाम य 
प्रधुक्त न्तः भ्च ; लाखन वचा न दखेयत् । 

ए ध्त्र ध 6 ४ ट ८; त् 
न याच ~ तः, तद दमवप्ूर्कति ;; 

५ ~ ^ [| "लान्ता" अधम ५ (\ ५. 
शुद्धणाशदुःया' शृद्धञनातिति तद्धा । "वान्नं अधवणापीडकिरे | 

अटृएाश्राविनं लेख्य परणीतदानकाणिकम् | 
= + १ ~ 

अवन्धरप्रपंः चेव बवटुद्यटं न सिध्यति ॥ 

° अवन्धटप्नकम् ' बन्धरश्नकामभ्यां हानम् | 

बृहस्पनिः (६, ५१। 
उन्मरत्तजडबालान। राजभोनपतासिनाः । 
+अप्रगरभभयातानां न € हानिमाप्तुया ॥ 

1. ्युद्धंतु शङ्कया तत्रः इति अपराक्रपाटः 

%. ^. ॐ. 1. धातु >. 13. (४) ६४6 11016 01716011 ऋणिकं {01 

शटणिकः ; ऋणिकं तत्सन्दिन्घतसिगत्-ज ; न याव्रपे च ऋणिकस्तत्छभ दण्ड माप्नुयात्" इति 

उ ; ऋणिकं तत्छन्दिग्धमवाप्नुयात् -द. 
3. अवन्ध्य भ्या ही नम्-द' 

4. ^. 8. 13. ५५१ ©. 1. (४) [२४९ 01 ॥16 प्प वृपम्मलः लेषय 
हार मवाप्नुयात् । 1 1/40011(7५५८/व) ]). 198, ९011८ 1१८8 ॥116 1९ प्य ४६ 

६०४९ : 9114 80 १०८४३ १12114०४, }. 99, शप्र मूकानां 90 

बालानां. (1116 7८६।॥दन 11 4. 9. 23. 810 9. 9. (४) 816 ०एश०पशङ 

पए100्. = जध्रग्माभयातानां रस्य हानिमवान्नुवात्-द्. 



स्यवदहारकाण्डे छेस्यदोगेस्यम् १७१ 

नारदकात्यायनौ! 
क क टेख्ये देशान्तरं" नीते दग्धे दुरिखिते करते । 

+सतस्तत्कालहरणमसगो दरद नम्? : 

{. नाप्द. ४, १४२--ठ्ख्ये देशान्तर वल्ल द्वे किचि एते | इति मुद्रितपाडः। 

"कात्यायन" : ति भ्यरह्ःः-स)ख्य >। 

2. रे न्यस्ते-ज, द, ध. सख; न 

3. !दते' इति भ्य. माः. 

4. ततस्तस््मटहरणयतत दृष्ट. ज; प्रतस्तःकानदरण- द, 

5. अस्य -धाशल्वाथ दूयोपि = दः सपणः | वादिनस्तावत् - यदा 

वादिनः प्रतिवादी टिखिगद्रन्यववन्प्र पृथः न = कत्व त्यद् | वदः च वदति दशयतु 

मायं पतम् । यदि विशमानं स्यात् वदःनपश्तया तादयनाय वतक पेन विशिष्टैव काल- 

दरणं देयम् । अथवा यदीद् पत्रे दग्यं दहृतेवाः तद्। असत अतयगानस्य तदूदरषटदशेनमपि 

साधुजनसाक्षयपेक्षया प्रमाणम । तेच तेद्रष्टारः साक्षिचेखकाः साभा यदि जीवन्ति अथवा 

केचिदुदासीनाः प्रक्षकराल आगतः ये.-दिख्यमारनं दए | अद्यमानं पल्नानीतं च वादिना । 

किं वु यावयाच्यते ।वदङ्कनष्टवादस्रभ्रएताद्ः अदत्पनतदद्सागतं, तदा तव्याशोभनस्य ये 

तत्काटलिख्यमानस्य साक्षिटेखकादासीनादये द्रष्टःरः केनित् तःङ्श्रा^यपनोदने नान<ण- 

भ्रान्यपनोदने वा प्रमाण भवन्ति| वमयं ना८वध्यमानः छ +15:: हितः । इद।नीं प्रति- 

वादि संतध्यःनों इयमनाय्यते--४दा अगहीतननयलण वा प्रवरिदधनपलणं वा पत्तारूढपित्रनाम- 

जातिद्रव्यप्रमाणपरिमतगाक्षिदेखायङ्गवरिधूणटिखितवन्त् कविहणी घरधिकरण्मानीतः। तेन 

चोत्तरकाले एनिद्धितम्ू---गरथा सत्यमिदमस्ि । मथु दत्पतं हिखितम्सीत्) कितु किल काय।॑ 

द्वितीयदिने द्रव्यममग्रहीष्यामि, तनत्य दौोदनीप्म्) मन व्य न गरीतम्। पतं च 

प्रमादात् पार््चं दिला मधान पारितम् | तात् किज्यटिवस। समदेतय तिरा उक्तो ऽदं 

यथा त्वदीयमणहीतायं पं मधा तश्ित्य दिने अनादरेण व्रह्धि: पक्त किल निरयकरस्वात्। 

त्वन्निरसोधात् पारयिष्यामि) तावदयं रष, पेनातिप्रयत्ेनानःषयतापि मथा तत्कचिन्न दृष्टम् | 

तन्मा कश्चिहेवथोगातकाछन्तरेऽपे तत्र यः चाक गवति | वतोष्टमेव प्रण्टिविद्युद्धिपनर 

प्रयच्छमि। एवमुक्त्वा तनास्य पक्ता तस्प्ट ए मन प्रष्ठ विद्युद्धिपत्र दत्तम् । तच्च मयःति- 

प्रयकेन तत्कालेऽमुकायतने वत्ता तलवाप्रकपा्ं धवलग मञ्जूषायां स्यापितम् । इयेवं 

प्रतिवादि नोत्तरे दत्त तद।नयन।पेक्षया तदानःय॒॑तम्य सतस्तत्कलदरणे देयम् । असतस्तद्द्रष्टु- 

दशनं प्रमाणमित्यादिकं प्रतिवादिनोऽपि सोपयोगा यमिति - -(अलदायमाष्ये) 



१.७३ षएष्यकस्पतरः [१३ 

सतस्वत्कारहरण मिति, देश्षान्तरादौ विध्माने ठेख्ये तदानयनं यावत् . 
अविद्यमाने च तदेरूयदितपुरुषददेनं यावसतीक्षणीयमिलयथेः । 

कात्यायनः 

यदेख्यं `प्राह्गिवकरिन न दष्टं न प्रतिश्चतम् । 
अग्धर्णे ठते रेख्ये कथं तस्पाप्नुयाद्धनी ॥ 

आधानञ्रुषरुद्धो बा यावत्तिष्ठति रप्रकः । 
'टेख्याङाभात् स्मृतं तावत्ममाणं द्रषटदशेनम् ॥ 

भ्यदेख्यमिल्यादि । ग्देख्यं दशेनीय मिति प्रतिशतं तल्माद्धिविा केन न 
ट्ट, तस्मिन् कृते कथमलन्धधनो धनं प्राप्नुयादिलयथैः 

1. प्राङ्किवाकेन दृष्टे दृदयं प्रतिश्रुतमिति रोडरानन्दे 

९. लेख्याभावे स्मृत-द, रोडरानन्दे च 

8. शशयं प्रतिधुतम् ' दश्नीयत्वेनाभ्युपगतम् । "आघार्न' आपिः। "उपशः ' प्रतिश्डधः। 

(खोडरानन्द्). 116 10 810०188 7€ 1101 {07 ता {९8168 ९011९८60). 

3€€ 19/0471714८04८, }. 36५. 



२.४ 

अथ भुक्तिः 

तकत बहस्पतिः (२७, २२-२८] 

पतदरिपानमाख्यातं साक्षिणां खिखितस्य च। 

संप्रति स्थापर प्राप मुक्तस्य विधिह्यते। 

विद्यया कयवन्धेन शौ येभायोन्वयागतम् । 
रपिण्डस्यापरनस्यांश्च स्थावरं सप्पा स्पृतम्? || 

पिश्ये लञ्णसयाधाने मत्व्ोयपवेदनात् । 
प्राप्रे सप्रविध भोगः सागमर; सिद्धिपाप्टुयात् ॥ 

प्रागतः श्ामनिफः कयाधानागमान्वितः! | 

एवंत्रिषस्तु पा भोगःसतु सिद्धिपतराप्तुयात् ॥ 

+ सविभागक्रयप्राघ्र वित्य चव्य च राजतः | 

स्थावरं सिद्धिमाप्नोति शुक्लया हानिप्रुपक्षमा | 

प्राष्पातं येन शक्तं स्वीङतयापरिपन्थिनम् | 

तस्य ठन्सिद्धिया्माति हानि चोपक्षया तथा| 

1. द) ^. +. 8. ४0५49. 1}. (९) -साप्रतं 274 मुक्ते, 1161) ६16 {€ 

7690171६ १150 {11 [^77*0107117.0तत१/त, (0. ५08) पणत 12((9८९व (क. 101) 

साम्प्रतं-ज. 

2. ज, द, ^. 8. 1. 1.4 9. 1. (*)-सत्तधोन्यते | 171410111/0044व॒ 112.8 

कृतं {01 स्परतम् (]. 24) 

3. द, ज, 4. 9. 1. 11४8 रिक्थ, काला 18 8180 1116 {74912170दक/ध 

(0. 203) 16६त111. 

4. संबिभागं -द : अपरार्कः (६३५) मित्रमिश्रश्च. संधिमाग-उ. 
28 



१५७८ हष्यकठपतरः [३४ 

'अध्यासनात्सपारभ्य भुक्तियेस्याविघातिनी | 

लिकषदरषोण्यव्रिच्छिन्ना तस्य स्तां न विचालयेत् ॥ 

(विद्यया! प्रतिग्रहादिप्रकारेण । "बन्ध आधिः । शशौयागतम्' युद्धा- 
दिनाः य्ाप्म् । भायागतम्' मायया सह छन्धम् । अन्वयागतम्' पित्रादि 
कमेणायातम्* । प्रवेदनम् विवाहः । गपित्य' इत्यादिना पूर्वोक्तसप्तपरका- 
रान्रुबादः | अपरिपन्यिनम्' अविरोधिनम् । (अध्यासनम् भअयिकृताव- 
स्थानम् । “अविघातिनी' अविच्छिन्ना 

विष्णुकाल्यायनोौः 

सागमेन तु भोगेन शुक्तं सम्यग्यदा तु यत्| 
"आहता लभते "तच्च नापहार्य'" तु तकचित् ॥ 

पित्रा शक्तं तु यद्यं भुक्लयाचारेण धमेतः। 
तस्सिन्मेते न वाच्योऽसाों सुक्ला भप्त हि तस्य तत् ॥ 

विभिरेव तु या घेक्ता पुरुषेभूयथाविधि । 
लेख्या भावेऽपि तां तेत्र चततथः समवाप्नुयात् ॥ 

1. अध्यास्त समारम्य-द्. 

2. तां न बिचाल्येत्-द; पराकः भिध्रमिश्रश्च | तन्न विचाटयेत्-उ. बि. 
, ना प्रा्त-द. 

. कमेणोपात्तम्-द 
, अभिविकत्यावस्थानम्-द. 

. अविघ्ता-द 

, बिष्णु, ५, १८५ १८७ ; कालया., २३१९, १२६, ३२७. 

, द, 9. 1. (६) ^. 9. 3. 11 {16€ ]111116त् 1004501111- 

आहतां खमते यत नापां त तत्कचित् 
9. तत नापहयायं त॒ तत्कचित्-ज ; मुद्रित विष्णु. 

10. भनयेष्टययं तु तत्करचित्-उ. 

11. 8. 8. (५)-ज, द 1५ ^. 9. 13. 01 (118 धुना, 

12. तक्षत्र-द 

हि <^ 

2 “~ > €< 



ष्यव्रहारकाण्डे भुक्तिः १७९. 

शुक्ल्याचारण सम्यग्डुक्या | 

नारदः (४) ९४७, 

अन्यायन तु यद्भुक्तं पिताः पूतरेतरेनज्ञिभिः। 
न तच्छक्यमपाषह्ुः कमाति परषागतय् ॥ 

पिला पूेतरेसखिभि'रिति पिता सह लिभिः पूेतरेरन्यैरिलन्वयः। 
तथा 

आदो तु कारणं दानं पध्ये शरुक्तिस्तु सागमा। 

करणं शरुक्तिरेवंका सन्तता या चिरन्तनी ॥ 

"कारणम् ' प्रमाणम् | 

कात्यायनः (३२९, ३२१। 

युक्तिवखवती शाने सन्तता या चिरन्तनी । 
तिच्छिापितुसाज्ञेयायातु पृव्रसापिता ॥ 

आद्ानकारादारम्य धरुक्तिया त्र निरन्तरा । 
आदानं प्राप्य तस्यां तु प्रायः सायं प्रवतते* ॥ 

स्मात्ते काठे क्रिया भूपः सागमा सुक्तिरिष्यते। 

"अस्मार्तऽुगमामावात् कमत्तिपुरुषागता ॥ 

1. पिवः-इति मु. पाठः 

2. आकर्ठुम्-द 
3. ^+8९1106व् 10 ६1६4२, ॥3 वात्ता करा 10) [0६९20108 2118119 

६114 1116 4८८45 241701(दऽव, 0711 1101 {0प्ाातु 111 < 011 *8 €त11. 07 

१४010445 10111116. 

4. ^ 5011060 10 [र्का [ए 1 (४200८ 1111701447 भात् 

{ ४५४८१८१ 452// 1/0 = 9}) [4161111 [0110111 1116 व} 14४. ०६ 111 

{९8188 ©011९61101. 

8. अस्मात त्वागमामानात्-द. 



१८५० ैस्यकरपतसः | ३७ 

सपुेप्रसापिता' पूर्वैः पुरुषैः कृता । निरन्तराः या इक्तिरसपकाला 

भवति तस्यामाष्तेः परनिग्रहादिकं माप्य सायं भवतेव इयथः । “साति सरण- 

योग्यकाले | "क्रियाः प्राणम् । आगमः खल्वे हेतुः क्रयप्रनिग्रहादि । 

'अनूगमाभावात्ः अदुगमस्यातूसधानस्यामावादिलययःः । 

याज्ञवस्क्यः {२, २७. 

-आगमोऽभ्यपधिक्रा मोगाद्धिना पूवेक्रपागवात्ः । 

काल्यायनः [३१८ 

गुरस्य परमद भुक्तिः पेतरकी चापि समता । 
तिभिरेपरविच्छिता स्थिरा पष्टयान्दिका मता॥ 

न्याघः 

पिता पितामहो यस्य जीवेच प्रपिःमदः। 
तयाणां जीवनं भोगो "विन्नाप्यस्तेकषूरषः ॥ 

भवितामदेन पुक्तस्य तत्दुवेणापि पालन । 

तों विना यदस्य पिला चतस्य भो्गह्ञिधूरषः॥ 

1. “'अनुगम आगमामाननिशधयः | कलस्पतर्कारस्त अनुगम मागमानुसम्भानमिति 

ग्याचस्पा । तवागमामावनिश्चयस्य व धस्ेनानुनिःतव्रतिमन्धक्रस। भाववचनस्यावश्यकतवात् 
अ[गमानुसन्धानस्य च मोगेनव क्ियमाणतन चद्माव्रासम्मनाचं देयम् ॥' इति बीर. 

मित्राद् य (पर. २०५, 
८, आगम लेख्यम् । वद्रुक्तैनलीमः निध्ितत्वाव्, मसन्यथापि सुक्युपपत्तः | पूर्वक्रम 

पु सति शुक्तेबखीयस्तवं टेल्यान्तरनिर्लस्यापि ठेख्यसय प्रमादतः खितिश मनात् । त्रिपुरमुक्तिः 
पूवेक्रमः ॥ (वश्व, 

५. गमात्-र. 

4. >. 13. (४), &. 2. 13. ध11त | 0 वका, ०५८१५, (]. 203) विश्ेयः 1५1 
चिशाप्यः; भागे विश्चयस्त्वेकपा रषः -ज; जीवतां भ।ग्य् विरेयस्सेकपौरषः--द. 

2. ^... उ) द वत >. +. (प) &1*५ 116 [1181 11116 पः 

प्रपितामहेन युक्तस्य तत्पुत्रेण विना च तम्| 
] 77401111 %/4, (]0. 206) 1८४48 :-- 

पितामहेन यदुक्तं तत्पुलेण विना ‹ ८५५ 



ययतटारकाण्डं भुक्तिः १८१ 

"वपा रिशति युक्ता खामिनाग्याहता सती | 
5. भै  &\ न € (\ 

भुक्तः च पाडत भूषद्र्यम। च पषा ॥ 

निपौरूपो ज जिगणा न ततान्पेष्य आगमः) 

(तथा [बृहस्पतिः |<) ६४ 

सागया पकाङश्च निरहिष्दरोऽन्यरवोज्ज्ितःः | 

प्त्यथितनिखानश्र पञ्चाङ्गो भोग उच्यते ॥ 

निशद्रःः विच्छदरहहितः । ` जन्यरवाञ्ञतः' व्रिपरतिपतियन्यः ' 
[1 त्य (८ (1 {~ 7, # | “प्र त्य [५ $ “प [५ ५१ -) स 4 5५ 

प्रलयायसज्लानः [भन् नज्षात ई ;; भरः | 

बहस्पतिः | ७) २२.५५; 
१५ ( ६ ई ॥ ग्र ५ प्त ॥ १५१ = त॑ पद्मन तन प्रायलतार पः रतः | 

(८ ^ क , कव ®“. [0 क. न 

द तपममृज्पि सव भुता भदन्त त 

अश्मानः साक्षा साक्षिभ्यो राखत युर । 

अस्नाता तिषरुषौ युक्तिरेम्या गरीवसी ॥ 

1. व्यत्रदःरःनेणेच (1. ६२८) 
2. व्ृहस्पतिरिति स्पल्द्ःरनिणेये प्र. ६२९). त्यासश्वाकरमिति चारमिश्राद्य 

(घ्र. २०४) टश्यते--- 

सागमो द्वी्रकाछश्च चिच्दोपरवोज्द्ितः। 

प्रय।यततन्निधानश्र परिभागाऽपि पञ्चषा ॥ 

4. द्रोन्यररवोक्तितः--ज. 

4. प्रल्याथनः सन्निधानं यस्य स तथा--दय्। इत्यन्यत्र 

3. `'चिच्छेदो'ऽन्धरःयः, -उपरवः आक्रराः, ताभ्यां 'उर्द्िताः रहितः । यद्राखेदो 
व्यवधानं तद्धिगसवान् धविच्य्दोः निरन्तर इति यावत्| "अपरद वर्जनत्रिषयो रवः। मदीयं 

क्षलादि स्वया किमिति सुज्यत इति धतिषेधः। भपरन्दस्य ननना्थ॑त्रात्। तेनोम्ितः ॥ 
(धौरमित्राद्य) २०५, ॥ 



१८२ रष्यकट्पतशः [३४ 

अनुपानं सच एव सान्ती चापरणाद्धबेत् । 
अग्याहृतं ठेस्यमोगंः परमाणं तत्तिपोरुषम् ॥ 

अनुमानं सश्र एवेति । आकारङ्गितादिलिङ्गः नित्रादकार ग्एवानमानं 
भ्रवतेते ॥ 

नारदः {४) ७५.७६ 

रखिखितं बरखवनिलयं जीवन्तस्तरेवः साक्षिणः 

कालातिहरणादथ्क्तिरिति" शासेषु नि्णयःः ॥ 

तिविधस्यास्य दृष्टस्य प्रमाणस्य यथाक्रमम् । 
शू पूवे युरु नेवं शुक्तिरेभ्यो गरीयसी ॥ 

@= = @@ क श श 

एम्यस्त्वलपकाच्युक्तिसाक्षििखिनेभ्यो वबहुकालीना वा भुक्तिगेरी- 
यसी" बवती । 

याज्नबस्क्य; [२, २८|| 

आगपस्तु कृतो येन सोऽभियुक्तस्तशद्धरेत्ः । 

न तस्सुतस्तत्ुता वा भुक्तिस्तत्र गरीयत्तीः ॥ 

1. भोग्यप्रमाणे ठ चिपूरुषम्-द,. 

५. एवानुमानं प्रबतते-द : एव प्रबत॑ते- उ. 

3. तस्स्बेव-द, 

4. #.9. 9. ज, द् #110 >. 13. (ध)-क्रमणात् 101 हरणात् 

१, ^. 9. 9. ज; ६ 1, >. 1. (")-निश्चयः 101 निर्णयः 'शाश््रवि.,'इति मु. ना, 

6. आगमद्वारेणेव साक्षिभ्यो ङिखितं श्रेय इति। एवं चागमप्रतिष्ठिता सती भुक्तिः 
तेभ्यः साक्षिङिखितदिन्येम्यो गरीयसीति योजितमिदम्-(असहायः) 

7. बहुकारा भुक्तिवरूवती -द, 

8. सोऽपि युक्तसभुदधरेत्-द. 

9. लेख्यकठुः पुत्रो न लेख्थदोपानपाक्रु्यात् । न दयषां पितृवेख्यखरूपञ्ो यतः । धनं 

त न तत्पुल्स्य । तद्य तु यः पुत्रः तस्य धनमपि स्यात् । यस्मात् भुक्तिस्तत्र गरीयसी डेख्या- 

दिल्युक्तमेगेयमिप्रायः-(विश्वरूषः ।) 
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अस्तिः [७) ३९] 

आहतौ शोषयदङ्क्तिमागमं चापि' संसदि । 

तर्सुतो अुक्तिमेवेकां पौलादिस्तु न फिश्वन ॥ 

कात्यायनः [३२४] 

भ्येनोपात्तं हि यद्ग्यं सोऽभियुक्तस्तदृद्धरेत् | 

विरकाटोपभोगेऽपि भुक्तिस्तस्येब नेष्यते ॥ 

( 

बृहस्पतिः [७ ३८] 
{1 य 

^"यदाऽऽहताऽभियुक्तः स्यद्धिष्यं साक्षी बदा गुरुः । 

केख्याभवे शतु युक्तेस्त॒ युक्तिस्ता््यां गरीयसीः। 

तथा [{ कालयायनः, ३१६] 
¢ 

नोपभोगे बरु फायमाहत्रा तत्पुतेन वा । 
को 

पशुखीपुरूषादीनापिति धर्षा व्यवस्थितः ॥ 

, षापि-द 14 अपराक. }). 6856. 

, ^. 8.1. ज, द 14 8. 13. (8)-पेनोपनिहितं 

. ^. 8. 2. ४11 £. 3. (8 )-लेख्यते 01 नेष्यते : भुक्तिस्तस्य तु नेष्यते-द, 

. यदोद्धकाऽभियुक्त-द "यदा कतौमियुक्त' इति व्यवष्टयासोख्यम् 
. हि युक्तिस्व॒-ज, द. 'भोक्ताभावे हि भुक्तिस्तु स्तस्ताभ्यो' इति ष्य. सौ. € # ~ < ~~ 

6. 822*1{८411417हे ([. 164} 88611068 11118 ए €186€ 10 11188028. 

1 {16 1116€770€610716व 0 :-- 

यत्राहतांऽभियुक्तः स्यद्धि्यं साक्षी तदा गुरः । 
तदभावे त॒ प्राणां भुक्तिरेका गधैयसी ॥ 

[८4/4000214504014/0 ९11९8 1{ ¶#1 पह ; 

यदा कत्नामियुक्तस्स्यष्ेख्ये साश्ची तदा गुरः | 

भोक््राभावे हि भुकतिस्ु खतस्ताभ्वो गरीबसी ॥ 



१८४ कष्यकदपलस्ः ७ 

याह्गवरक्यः (२, २९1 

योऽभिशुक्तः परेवः स्यास्य रिक्थी तदुद्धरेत्' । 

न तन्न कारणं भुक्तिरागमेन श्रता जिनाः ॥ 

नारदः [४, ९३, ८५] 

"तथारूदगिवादस्य प्रतस्य व्यवहारिणः | 

पुतेण सोऽयः सशोध्यो न तं भागो निवतेयेत् ॥ 

आगमेन विश्युद्धन भोगो याति प्रमाणताम् | 

अदिश्ुद्धागमो मागः प्रामाण्यं नापिगच्छति ॥ 

तया [नारद ५) ८७-८८, ९२] 

"भनागमेन क्तं यन्न तद्शुक्तिवशान्नयत् | 

एतत्त कतरि भनं याति तद्र्िनो मतम् ॥ 

1. समुदधरेत्-द,. 
9. विना क्ता-द; मिल्ाक्चरा, अपराक्पाटश्च, 
8. यरि दि टेख्यदोपापकरणाभियुक्तः परतो मृतः स्यात्, तदा तदीयधनभराह्यपा- 

कुयात् ! एतश्च टेखयकतृविषयम् । इतरस्य श्रव्यापहार एव स्यात् । यस्मान्न तल्न स्ामि्व 
भुक्तिरागमश्ूल्या कारणे मवति, कृतापिते व्यभिचारिणीत्यथः (चिश्बर्पः) 

4. एवमेतेषां प्रकाराणामकनाप्यम्याप्रेन परकीयमयं मुङ्ग्यः कश्चिदर्यभनिना न्याया 
प्रारम्भो अनिष्पन्नन्यवहार एव प्रतीभूतः। तस्य सक्तः स तदव्रस् एव ब्यवहार; पुत्रेण 
सशोध्यः ! सोऽर्थः पितृकामसुक्तया ततो न भवतौत्य्थः--(असहायः) 

9. ^. 9. 1. ज, द् ०1५ +. 1. (५) ९1*6 116 नुकि रलाहश0ा 

11118 ६1018, &11त् 111 ])1६५८ 11 एल]6क 111८ लत न्ध 
अनागमं भुज्यते यत्तत् भुक्त्या वशं नयेत् । 

प्रते तस्मिन्नो याति जातु तद्रंश्यभोग्यताम् ॥ 
व्यवहारसोरुय 2601918 11118 6181011, क.11]) 1716 एवा81118 व्यन्न तद् मुक्तिबलं 

भवेत्, ४11 प्रेते तु केतेरि धनं याति' 

1116 11111६0 ‰# 40500111 (४, ८८, }). 71) 21४68 {118 »€18101-- 

भुज्यतेऽनागमं यन्त न तद्धोगषदं नयेत् 
प्रेते घ॒ भाक्तरि धनं याति तद्वंशभोग्यताम् ॥ 

110 1116 ९0फलाः† ग ससहाय- सन यावद्धोक्ता जीवति ताबदनागमं भुग्बमानं 
परकीयं भबति । यथा तथादस्योद्धरणसंभवो भवति । यदा पुनरत्र भोक्तापि भपार्यित 
श्न मृतः | तदा तद्रश्ठु वदीयर्वश्यभोग्यतां याति| भतो नोपेश्षणीबमित्यर्थः | 



‰. 

५. 

4. 
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अनागमं तु यो भुङ्क्ते बहून्यम्दशतान्यपि । 

सौरदण्डेन तं पापं दण्डयेत्पृथिवीपतिः ॥ 

अन्वाहितं हन न्यस्तं बलाव्रष्म्धयाचितम् । 
अप्रत्यक्ष च यद्भक्तं षडेतान्यागमं विना ॥ 

अथान्चुषमागेनासिद्धिः 

तत्र॒ याहवरक्यः २, २७] 

"आगमेऽपि बरं नेव भक्तिः स्तोकापि य्न नो॥ 

ष् 

नारदः [४, ७७-८८ | 

वि्पानेऽपि शिखिने जीवस्छखपि हि साक्षिषु | 

विशेषतः स्थावराणां भ्यत्र युक्तं न तरिष्थरम् ॥ 

भुस्यमानान् परेरथोन्यः खान्पोहादुपेक्षते ! 
समक्षं जीवतोऽप्यस्य तान् भुक्तिः कुरुते वशे“ ॥ 

ग्यासः 

उपेक्षिता यथा षेचु्विना पालेन नयति | 

परश्यतोऽन्येस्तथा युक्ता भूमिः कारेन हीयतेर । 

, 8. 8. (४). द् कात् ज 1९8४ ध€ 1116 पह :-- 

आगमोऽपि बलं चेव भुक्तिस्तत्कोऽपि यन्नो: 

यन्न युक्तं च-द. 

खान् मोख्यीदुपेश्चते इति मुद्रितनारदीये 

स्वकीयानर्यान् द्विपदचवरष्पदस्थावरादिकान् प्रीतिषम्पितनलखात्कारग्रहीतशन्या- 
करान्तादिपरपन्ेः परेुज्यमानानु)श्चते । तस्य जीवतोऽपि चिरकालातिक्रान्ता युक्तिः तान् परा- 
णामेव वक्षीकुश्ते । प्रलयश्च प्रापयति । किं पुनग्रतस्येति । (असहासः) 

5. काटेन हीयते-द ; काले महीयते-उ. 

6, षष्टिवपाख्यकाङेन पञ्चाङ्गमोगेन हीयत इत्ययः । (ऽयवदारनिर्णयः, १३१) 
94 



१८६ कुष्यकःल्पतलरः [३४ 

"वाणि वविश्चतिं यस्य भृभुक्तात परेरिह) 
सति राक्ति सपथेस्य तस्य सेह न सिध्यति ॥ 

नारदः! [४, ४२] 

प्रल्क्षपरिभोगातुः सामिनो द्विदक्षाः सगा: । 
आध्यादीन्यपि जीयेन्ति ह्खीनरेन््रधनारे ॥ 

ष्िदशाः समाः" तिशतिवषोणि। श्ञीनरेन्द्रधनाहते' स्ीधनराजवन. 
भ्यतिरेकेणः । 

यान्नवटक्यः [२, २४। 

पश्यतोऽ्वतो भूपेहोनिर्विंशतिवार्षिकी ` 
परेण भुल्यमानाया धनस्य दशवार्षिकी ॥ 

1. ^ 8617106 {० 21४2 $ 81४, } $= ८4४८ 2140011714 4/4 (0. 136) 

कष ०॥ एप्त 17 ९५11618 €त1110)) 01 (रद कृष्किध1य, 

. 9. 123. (४). ज, द 8114 ^. 9. {3 - परिभोगादि 

8. 1116€ 14८६ 18 िी1€1 ९1110166 }$ 1116 7८€३{ १८786 ० पह1४ 

(४, ९३) सीषनं च नरेन्द्राणां न कथंचन जीयते । अनागम सुज्यमानं वस्षराणां शतैरपि ॥ 

88119. 8 1111168 19.110 1111067 नरेन्द्र घनं-“ नरेन्द्र घनश्चन्देन मू मिरूकता 

किल । नरेन्द्राणां मूमिरेव षनमित्यतः । स्नोनरेन्द्रषने विंशनिवर्धैरपि न नक्यत इति ? 

4. हव्येवमादिभिः वचैरेतावन्तं कालमसुपेश्चमाणस्यान्यत्र खद्रव्यार्थं प्राणपरित्यागेनापि 
अमिनिविश्मानस्य परेण मुज्यमानमात्मीयं चेत् किमिन्युपेक्षत इति विक्रयादिवदुपेश्चया दै्व- 
छिङ्घेनास्य छस्वनिब्रृत्तिः, परस्य सत्वप्राप्तिरनुमीयत इति धारेश्वरासहायश्री करादथो 
मन्यन्ते ॥ तथा चिरकालपेक्चय कचित् खरूपष्ानिः संमष्येत । अतः तूष्णीं न खातव्य मिति 
व्यवष्टारोपदेश मातं क्रियत इति । विंशतिवष। भुक्तिः मोगदाजनिकरी, न खरूपहानिकरी, तथात्वे 
सकलवचनषिरोघादिति विन्वङ्पभटकुमारब्रह्यविच्पवरादयो मन्यन्ते ॥ (भ्ववहार- 
निर्ण॑बः, १३५) 
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(बुनारदौ (मनु, ८, १४३ $ ना, ४, ७९] 

'यत्किञिदहरावषोणि समिधौ परेक्षते धनी । 

युज्यमानं परस्तृर्णीः न स तद्वग्धुमहेति ॥ 

गोतमः [१२, ३४, 

अजद।पागण्डधनं द शवषेयुक्त परै; सन्निधो भोक्तुः ॥ 

“अजटस्य [.अपोगण्डस्य'। च धनं तत्सन्नित्राने अविवादं परेदेशवषे- 

पयन्तपुपञक्तं भो चरे वेतत्खं संपद्यत इत्यथः । 

मनुः (८) १४५ 

आधिश्चोषनिपिश्वोभौं न कारलयमहतः | 
व ष्टे _ = _, = @ ^ ~~ 

अवहार्यो मेतां ती दीषकालपवस्थितो ॥ 

क + # 1 प 

'आधिः' बन्धकः । “उपनिधिःरपि प्रीया भोगाय समर्पितं क्षेत्रादि, । 

न तु “वासनस्थमनारूपायः' इलयादिस्पृतिलक्षणः । तस्य भोगानहेत्वा् । 
‹ कालाल्ययः ` उक्तावपिकारातिक्रमः । ‹न कारालययपहतः मोक्षग- 

कालेऽवश्यं मोक्षणीयाविलययथेः । तत्न देतुमाह-" अवहार्यौ भवेतां' 
श, १ ५ (> र नये कप ५०४ ४ द 

इत्यादिना । तां हि चिरकारवस्थिता भोक्तुरवहार्या भवेतां, भोक्ता 

कदा चिदषहरेदपीलयथेः । 

1. "यत्किञ्चित्" दासीदासामरणभाण्डादि-(मेधातिथिः) 
2. 8. 13. (४). द, ज 81 ^. 3. 3. 19९९ परेरय 07 परेस्तूष्णी, 

8. ^. 8. 8. ज, द 814 8. 1. (४) 11861† न 0९०6 मोक्तु, प 

21४8811 811 01६4818 01017 1, 8 ९००४९. 

4. उपनिधिः" शाजाम्तरबदन्तर्हितो [वखान्तर्हितो[ न्याषः-(मेधातिथिः) 
0. याक्चवर्कयः (२,६५) 

वाबनसखमनाख्याय इस्ते$म्यस्य यद्येते । 

रम्यं तदोपनिधिकं प्रतिदेयं तमेव तत् ॥ 



१४८ छष्यकल्पतसः । द 

बृहस्पतिः [७ ४०, ४१ 
ऋकिथिभिवां परदभ्यं समन्तं यस्य दीयते । 
अन्यस्य इुज्ञतः पथानन स तलन्धुमहंति ॥ 

पश्यन्नन्यस्य ददतः किति यो न निवारयेत् । 

खामी सतापि रेख्येन न पुनस्तां समाप्नुयात् । 

तया (७), ६६-8६७.। 

भूमेरधक्तिर्टेख्यस्य यथाकाकमदशेनम् । 
गअस्मारणं साक्षिणां च खायंहानिकरागितु।॥ 

तस्मादनेन कतेव्यं परमाणपरिपाकनम् । 
तेन कायोणि सिध्यन्ति स्थावराणि चराणि च॥ 

[11 

1. ^. 3. 8.-भग्यस्य ददतः पश्यन् ; त्वन्यस्य ददतः क्षितिं बो न भिचारबेत्-इ, 

2, 4.8. 3. ६०१ 8. }. (४)-भसरारणं साश्चिणोक्तं ; भसमारणं शखिणोय-ज, इ; 

सरणाह्छाश्विणां चेव-उ, 



२५ 
ॐथान्यभोगहान्यपवादः 

तत्न च्हस्पतिः (७) ४३, ४४, ४६। 
अ  &\ (~ श्रे ् 9 

भुक्तिन्धिपांरुषी सिध्वत्परेषां नात सययः। 
अनिष्त्ते सपिण्डत्वे सङ्कट्यानां न सिध्यति ॥ 

अखामिना तु यदृरक्तं दक्षेतरापणादिकम् । 
सुदृदन्धुसकस्यस्य न तद्धा गेन हीयते ॥ 

'विवाद्यश्रोतियेक्तं राजाभादस्तथेव च । 
सुदीषेणापि काणेन तेषां सिध्येन्न तद्धन ॥ 

“अनिटत्ते सपिण्डत्व' ईति । सपिण्डत्वे विद्यमाने सत्यपि तिपुरूषथुक्तौ 
सङकुल्यानां शयुस्यमानं स्वं न मवतीखथेः । "विवाह्याः जामाता । 

गोतमः [ १२, ३४-२६। 
4 जं दे 9 ९ ४ ¢ #8। स (क 

अजडापोगण्डधनं दशवपेपयन्तय्रुपशक्तं परः सन्निधौ भोक्तुः । न 
भओतियमव्रनितराजपुरुषेः । श्पशरुमूमिन्लीणामनतिमोगः 

अतिभोगतो हानिरिलयः। 

काट्यायनः [३३५. 

सनाभिभिबान्धवेश यक्तं यत्खजनेस्वथा । 
भोगाचल न सिद्धिः स्याद्धोगमन्येषु फरपयेत् ॥ 

1. विवाहे भोत्रियेभंक्त॑-ठ. 
2. ^. 8. 13., ज, दइ 8 8. 2. (४)-तेषां सिष्वति बर्न् । 
3. तदृुश्यमानं पुनन मवतीत्ययः-द्, 
4. पौगण्ड-द् 
९, प्चपुष्पद्लीणामनविभोगः। अतिमोगेन न हानिरित्यथः-द, 



१९० छष्यशसल्यतरः | ३५ 

“अन्येषु, ' असम्बन्धिषु भोक्तष । 

 प्रनुनारदीौः 

3 आपिः सीमा बालधनं निक्षेपोवनिधी सिवः । 

राजसं भ्रातियसखं च न भोगेन प्रणयति! ॥ 

बृहस्पतिः [७) ४५७] 

अङक्तालसरोगातेवारुमीतपवासिनाम् । 

शासनारूढमन्येन शक्तं शक्त्या न हीते ॥ 

‹शासनाखूद ` ताम्रपट्रादिङिखितम् | 

कात्यायनः (२२०, 

न भोगं करपयेर्छ्लीपू देवराजधनेषु च | 

बाठश्रातियवितचतं च मातृतः पितृतः कमात् ॥ 

1. >). ॥, (४१ द, ज धात 4. 9. 1 अन्यष्वसबद्धेषु 1110) 11क्70171966 

1111 [१५११५४४१ ०५५॥४व (0. -21) "` अम्यषु, अर्षबद्धषु. " 

2. मनु, <) १४९ ; ना. ४, ७९१. 

3. “भाषि” बन्धकदरव्यं गोभूहिरण्यादि । "सीमा, मर्यादा म्रामादीनाम् । .जखियः, दाघ्यः 

भायां बा- मेधातिथिः) ॥ यक्तिचिदाधीङृतं वस्तु तत्सुचिरेण कालेनापि तेन दग्येण लभ्यते । न 

मोगेन प्रणकष्यति । तया परसीमा चिराक्राम्तापि खस्थीभूते देशे पुनकम्यते न प्रणदयति । तथा 
मातापित्रोः परोश्चं येन सधनो बालः परिगतः तद्रालधनं चिरभोगेनापि न प्रणद्यति । तथा 

निक्षेपो म्यासः, उपनिधिर्निश्चेपमष्ये इम्तहितखारदन्यम् । तथा खनी निक्षेपभूता या मुक्ता । तथा 

राजख्वश्चब्देन भूमिषक्ता । भोत्रियखशब्देन गागोऽभिहिताः । प्तेषु सविद्षन्पाषाः चिरकाल- 
तिक्रमेऽपि न नश्यन्ति । (असषशाखः) 

4, नोपमोगेन नस्यति-द. 

०, द, 4, 9. +. ज, 800 8. }. (&)-प्रातते पिवृपिद्व+ कमात् {97 मादरः पितृवः 

माद् ; 8/0 ४५ ६८/00 16845 प्राते च पितृतः कमात् । 



भ्यवहाराण्डे अथान्यभोगहास्यपषादः १९१ 

न द्ीणायुपभोगः स्याद्िना टेख्यातकदा चनः 

शब्ुश्रोतियरान्ां तु तथा बारधने प्रतः” ॥ 

मनुः [<८, १४६] 

सप्रीत्या मुञ्यमानानि न नहयन्ति कदाचन । 

धेनुरुषर वहन्ञश्वा यश्च दम्यः युज्यते ॥ 

ॐ (दम्यः प्र > | त्न ध रपत दम्यः प्रयुञ्यते दमनाय यः सम्मते | 

काल्यायनः 
करयं शिरिपिषु नि्िप्त चबन्धान्ताहितयाचिनम् | 

"प्रसश्चातिहनन्पोहाद्धीनो दण्ड्यः स वं भवेत् ॥। 

(क्रयो › मूरयम् 

याह्नवर॑क्यः [२, २६ 

अ।ध्यादीनां निहन्तारं” धनिने दापयेद्धनम् । 

दण्डं च तत्समं रान्न हक्त्यपेक्षमथापिवा।, 

^ शक्त्यपेक्षम् › यथाशक्ति, "दण्डं! श्ापयेत्ः' | 

1. शठेरख्यं कदाचन ' इति भ्यवहार चिन्तामणिः 

2. द, ^. 8. 1. 9110 8. 3. (५)-बारुधघने स तु ; घनं सतः-ज ; नन स्रीणामुपभोगः 

स्यात् ' (तथा बारघने मतः ¶}118 °€186 18 1101 पात् 111 {९8169 लता, 

8. 7101718. 8.. ज, द धत >. ॥. (४), `दम्यः' बलीवदः; "प्रयुज्यते 

बाहना्थं यो दीयते । (मेधातिथिः) 

4. बन्धघान्वाहितयावितम-द ; स्वगन्धाहितयाचितम्-उ. 

5. द, ^. ६. 8. ५1 9. 13. (४)- विहतां ; निहर्तारं-ज. 
१. 4. 8. 8., ज, 870 3. #. (४)-दाप्यते 07 दापयेत्. 



1. 

३६ 

अथ विच्छिन्नभोगनिणेयः 

तत्न ब्रृहस्पतिः [५ ४८-६२] 

छितनभोगे ग्रहक्षे संदिग्धं यत्र जायते| 
लेख्येन भोगविद्धिवो साक्षिभिस्तद्विभावयेत्' ॥ 

"नापघारागं सख्यां काठ टिम्भागपेवः वा ; 

भोगच्छेदनिमित्तं च ये विदृस्तेऽत्र" माक्षिणः॥ 

ततदुत्पक्नाच् सामन्या °गेऽन्यदेशाम्तरस्थिनाः | 

पौरस्तः तु समहिषः ष्टव्या कायेनिणेये ॥ 

अदुए्ास्ते तु यदुनरयुः सन्दिग्य सषद्ष्यः। 
तस्ममाणं तु कतेव्यमेतरं धर्मो न हीते, 

स्थावरस्य +दाख्याते कभभोगममाधनम् । 
प्रमाणदीनि वादे" तु निर्या देवरिकी क्रिया); 

॥. 8. 1;.. द, त 9. ॥. (४) ८5 फल] 66 वौ. मि, २१२--शुद्धिमाश् 

सत् ; 107 तद्विभावयेत् . 

१ 

,गणएवच द. 
. विदुस्तजन-द, वी. भि. २१२. 
, समुत्प्नाय-द. 
, येऽन्यदेशे व्यवस्िताः-द, वी. भि. 
, मोनास्ते तु-द. 
, हीनबदे-द); बी. भि. २१२. 2 ~2 @> @: चि, < 

धारागमं तस्याकठ द 



२३५७ 

अय युक्ति 

तत्र बहस्पतिः [७, ६८] 
(नि, क [न असाक्षिके चिरे पृष्ेदुत्तरसाक्षिणः । 

'शपयथान्वा प्रयुज्ञीयादुषधां वापि योजयेत् ॥ 

(उपधा युक्तिः ॥ 

नारदः [४ २३५-२२७] 

शप्रमादाद्धनिनो यत न स्याष्ठेख्यं न साक्षिणः | 
49 ~ &९ ष, क @ 

अथ वाऽपहुत वादी तताक्तसिविधो बिधिः ॥ 

4 क, [ , ५५ 

चोदना पभ्रतिकाठं च युक्तिटेशस्तथव च | 

ततीयः शपथः परोक्तस्तेरेनं साधयेत्रमात् ॥ 

1. द, ^. 9. 2. 814 ३. 13. (®#)-उपधां 07 उपाधिं 1 उ, 116 16४11 

०1 1116 (7/4171110०444/4, (]. ४२३) 18-- 

शपयेवा ऽनुयुज्जीथ उपधां वा प्रयोजयेत् । 

2. 01111160 1) उ. त हाण््ा) ४8 (उपान शुद्धिः) 1) ^. 8. 13., 

न, द, ४110 8. 13. (४). प, € (णादौ रला810ाा 18 हार वा 74. 

1021#0704/८, (0. 294) 1161 ९1168 {116 4114741४ - उपधा युक्तिरिति 

कस्पतरो । 

३. प्रसादष्वनिनो यल तस्यो्धेख्य॑-द. 

4, तन्न चोदना साश्िप्रयुक्तं प्रयोजने साश्चिणामूणिकस्य प्रतिकार संस्मरणम् । युक्ति- 

कथः पथदत्तस्य द्रन्यस्य पूर्व॑प्रतिपत्तियंस्य वा युक्स्युदेशचः, तृतीयः शपथः । दत्तश्चदङ्ृतनाश- 
तण्डुलकोशादिकैरपायेरेनमर्यापहविनं खाघथेदिति (असहायः) ॥ 

25 



१५४ ठेल्यकल्पतयः (३७ 

अभीक्ष्णं चोधमानो यः प्रतिषशन्यान्न तदचः। 
विचतुःपश्चट्कत्वो वा परतोऽथे स दाप्यते ॥ 

"चोदना प्रतिकारम् ‹ देवदत्त धनं देहि" इति प्रतिक्षणं प्रेरणा । 

कात्यायनः [१४४ ; २३६] 

प्राव्यमाणोऽथिना यत्र यो द्यां न विघातितः) 
दानकाङऽथवा तूर्णी स्थितः सोऽर्थोऽपसुमोदितः ॥ 

अ्थिनाभ्यर्थितो तत्र विघातं न प्रयोजयेत् । 
लिचतुःपश्चफ़त्वो वा परतस्तदटणी वहेत्? ॥ 

“सखामिना नृपतिरविपरं कमेणोक्तं प्रदापयेत् । 
ततोऽन्यं दापयेत्पूवं सद्दुक्तं विधातिनम् ॥ 

नारदः [४) २३८. 
8 १ न (~~ क [क न्न ८ म 6 चोद नाप्रनिघाते तु युक्तिरेस्तमन्वियान्ः । 
देशकालाथसम्बन्धपरिमागक्रियादिभिः ; 

कात्यायनः [३३७-३३८ 
४ > ¶ ° स 

दानं प्रज्ञापनाभरः सप्रखाभक्ियाचया। 

चिन्तापनयनं चेव हेतवो हि विभावः; 

1. न 0१? नु-द. 

१. द्, ^, >. 1, ५11१ 9. 3. (४) ०९५ विधाने तन्न योजयेत्; विधानं तन्न 
योनयेत्-ज, 

2. 'तदणी भवेत् ̀  इति वीरामित्रोदयपाडः घ्र. २२४) 
4, 01 11 {६8168 6त्7). 

४. अन्त चोदनाप्रतिघति खामान्यवचनप्रच्छाया अरष॑प्रतिपत्तौ युक्तिठेशैस्यान्वियात् । 
अथ कसेः देशकालाथ॑कवन्धपरिमागक्रियाभिः;ः यथाक्रम खयं स्मृतैस्तस्य सारितैरिति 
भसहाबभाभ्ये | 

6, श्छमन्वियात्-द 
१, इ, ज, 4. 9. 9. ४10 8. 8. (४)-प्रश्ावरामेदः 



ध्मवदारकाण्ड युक्तिः १९५ 

एषामन्यतमो यतर वादिना" भावितो भवेत् । 
मूलक्रिया तर तत शस्याद्धानिते बादिनिहवे ॥ 

(एषामन्यतमः इति ¦ एषां हेतूनामन्यतमो ऽपि चेसखदरितः सिद्धैव तदा 

मृक्रिया । 

नारदः (४, १७२-१७५। 

असाक्षिप्रल्यवास्तन्ये* षडिवादाः प्रकीर्तिताः| 
च „ छ ०, 5 भ र र्न 

लक्षणान्परेव सात्ित्वे ° येषामाहुपनीषिणः ॥ 

उस्कादस्तोाऽप्निदा जेयः दख्पाप्रिश्च घातकः | 

केयाकेरिषदीतथ युगपत्पारदारिकः॥ 

ॐ कि 

कुदाखपाणिर्विक्नेयः सेतुभेत्ता समीपगः | 

तथा टार दस्त वनच्छत्ता भरकीर्वितः॥ 

परलयक्षचिहेविङ्गेयो दण्डपारुभ्यकृनरः । 
असाक्षिप्रल्यया चेते पारुष्ये तु परीक्षणः; ॥ 

(साक्षित्वे साक्षिस्थाने | 

शक्चङिखितां | 

केशचाङरेतिग्रहगास्पारदारिकः । उस्काहस्तोऽभरिदः । शख्पाणिषीतकः । 

1. नो-द. 

2. द, ज, ^. 8. 1. ५4 8. 8. (४)-मावितेर्वापि निङ्कवे; भी. भि. २९५ 
00110178 0प 1९९4170. 

3. तथा-द. 

4. 9. 13. (४)- त॒स्य {07 त्वग्ये. 

3, द, ज, 4. 9. 1. ५१ 8. 13, (४)-माषामाहूः णि येषामादुः 

6. भ्यको नरः-द्, 



१९६ कृष्यकस्पतङः | ४७ 

छोप्वहस्तश्वौरः । सपेऽषटश्तं यथानुरूपं "वा । रभिरसावे रहारा भिभ्यक्ते 
न साक्षिणः । श्रलक्षरिङ्गाभिभ्यक्ते चागतम् ॥ 

“इति भहृश्रीरक्ष्पीधरविर चिते 

कत्यक्ररपतरो युचः ॥ 

५4५ 

, इ 0170118 श्वा"; 'यथाखसूपं वा, इति भ्व, चिन्तामणि, 

, प्रवाहे चामिन्यक्ते'-म्ब. चिन्तामणिः 
, छि क्किमिग्यक्तं बाष्ट्तम्-द ; चिहभिष्यक्ते-ष्य. चि 

, इ, ज, &. 9. 68. ४11त 9. 3. (४)-दइति भषटहदयधरात्मजो मह्कक्ष्मी षर 

विरचिते कृत्यकर्पततरो स्बवदहारकाण्डे व्यवहारविचारविभिप्रकस्णम् ।॥ ` 

€> ख कन 

ष 



२८ 

अथ दिव्यानि 

तल नारदः [४, २२९) २५२, २५३. 
1 चै य क ¢ 

युक्तिष्वप्यसमथासु शपयरनमद् यत् । 
"अथेकाल्बजापेक्षमग्न्यम्बुश्वुकरतादिभिः॥ 

धटोऽपिरुदकं चेव विषं कोर पञ्चमः 
उक्तान्येतानि दिन्यानि विश्ुष्ययं पहासमिः॥ 

सन्दिग्ेऽ्यऽभियुक्तानां परीक्षा महात्मभिः । 
प्रोक्तानि नारदेनेह सल्यारृतविश्चुद्धये ॥ 

+अदेयेत् › पीदयेव् । 

शङ्कङिखितां 

असाक्षिप्रणिहिते पुरुषपरत्ययः शासनं भेदनं ताढनम् । संन्यस्ते व) 
बिबदेबादेवं वा काञ्चविषभक्षणश्ज्लजरम् ॥ 

'असाक्षिप्रगिहितेः साक्षिभिरनिर्णतिः । (पुरषप्रल्ययः परुषः प्रतीयत 

येन मिध्याक्रारितया, पुरुषप्रल्ययः सास्नादि; । भेदनं " पतोदादि$ । 

‹सन्यस्ते' छिखितादिभमाणरहिते । ‹ दवं ` दिन्य षटाद्ः। 

, ष्बय समथापु-द, 
, देशकाङ-इति भु. नारदीये. 

. सखङ्ता-इ, 
„ स्मनाम्-द. 
, ^. 8. 8. ज, बि. 8०. 8. ए. (४)-अनिर्णीति ; अनन्विते-उ, 
, , मदनम्, प्रशोभादिः-उ. बि. | 

, धमकोश्य, ४४४ 

र ~ @ £< श" ५ 

= > 



९९.८ कह्यकर्पतखः [३८ 

बृहस्पतिः [८) ३-४। 

धटोऽभ्रिख्दकं चैव विषं कोशश्च पशमम् | 
षट्च तेण्डुराः प्राक्त" सप्रमं तप्तमाषङः॥ 

अष्टमं फाल इ्युक्तं नवमं धमजं भवेत् । 

दिम्यान्येतानि पमोणिः निर्दिष्टानि खय॑घरुवा ॥ 

अहयुरेशना वदिप मन्िग्धायेविश्चुद्धये । 

देशकालायसंख्याभिः' प्रयुक्तान्यनपूेशः ॥ 

अपराधावुपूर्वण, साध्वसाधुविवक्षया | 

शाक्ञोदिनेन विधिना प्रदातव्यानि नान्प्रथा }, 

अथ द्रव्यसंख्यादिनाः दिन्यविरषः- 

तब्न °विष्णुः (९, १३. 

अथ श्षपथक्रियाः | रानद्रोहसाहसेषु यथाक्रमम् । निक्िपस्तेयेष्बथे. 

पमाणाव् । 

शषषथो' दिष्यम् । 

काद. 
, सव।णि-द. 

स॑द्याभिः-द. 

, अपराघानुरूपेण-द. 

, स॑ख्यादितो दिव्यविशेषः-द, ज, बि. 
, तत्र बृहस्पतिरिति उ. कोशे. | 
, अय समयक्रिया । रानद्रोहखाहसेषु यथाकामम् । निश्चेपस्तेयेष्व्थप्रमाणम् ॥ इति, मु. 

विष्णो; अणोकिकं भमाणं खमयः इति केशबषरवेजयन्तो । 

-3 @> © &@ € £ ॥~ 



भ्यवषहारकाण्डे दिष्यानि १९९. 

देवौ भियेल्यनुहत्तो बहस्पतिः (८, ७] 
ऋणादिकेषु कार्येषु विसंवादे परस्परम् । 
द््यसंख्यान्विता देया पुरुषापेक्षया तथा ॥ 

कात्यायनः [४१६] 

दत्तस्यापहवा यत्र प्रमाणं ततर कलयेत् । 
स्तेयसाहसयोरदिव्यं ` खरपेप्यरये प्रदापयेत् ॥ 

‹ प्रमाणम् › अपह्ृरद्रव्यावु्तारेण दित्यादिप्रमाणे दापयेत् । 

बृहस्पतिः [८) २७-२३२] 

संख्या रष्मिरजामूढा मनुना समुदाहूता । 

काषोपणान्ता सा दिव्ये नियोञया विनये तथा ॥ 

विषं सहसेऽपहूतेः पादोने च हुताशनः । 
तिभागोने च सकिकपर्पे देयो पटस्तथा ! 

चतुशतेऽभियागेः तु दातन्यस्तप्तमाषङ्ः | 

लक्षते तण्डुखा देयाः कोशश्चैव तदेके ॥ 

शते हृतेऽपह्षते च दातव्यं धमेशोषनम्, । 

1. ^. 9. 8. 10 8. ॥. (४)-स्यप्यय ; 0११, [2/*40071१०404 4/4, (]). 281) 
९1९68 0णा' 76६11 ; समेप्यय प्रदापयेत्-ज ; सथ्यप्यरथ प्रदापयेत्-द 

2. सष्टसापहते च-द. 

8 90) 1\ १4/04 ४7/४ ([. 141) } ^. 8. 3. 214 9. }. (४)-रातनियोगे 
ठ; चतुश्यतनियोगे वु-ज, र, ५11 अपराकं ६९९ 

4. ^.9. 8. ज, द, ५009. 8. (४) ०९९ धमशासनम् ; 41 00/ 4४744, 
(0. 144) :- 

शते हृते निकृत्ते वा दातब्यं घनशोधनम् । 
(74007०44 व 1८४8 परमेशचोघनं 71161 18 11146 ]1८16त ४8 ` धर्मजं दिम्येन 
सीध” (9. 280 



2०९ ुष्यक्ल्पतयसः [८ 

गोचोरस्य प्रदातभ्यं सभ्यैः" फां प्रयनतः॥ 

'यथासंख्या निहृष्टानां पथ्यानां दियुणा स्मरता, 

घतुगुणोत्तमानां च कल्पनीया प्रयत्रतःऽ ॥ 

(रक्िमरजामूरा'- 

रद्िममूखगते भानौ यतिसक्षपं दशयते रजः । 
प्रथमं तत्पमाणानां त्रसरेणुं परचक्षते ॥ 

र 

हतयादिका । ‹ विनयो ' दण्डः । (निकृष्टानां ' जातिकमेयुणैः । एषं 
मध्यमानाप्ुत्तमानां च। 

याज्ञवल्कयः [२ ०९ 

ऽ्नासहस्राद्धरेत्फाठं न विषंन तुरं तथा। 

नृपार्थेष्वभिश्चपि च वहेयुः शुचयस्तदाः ।. 
74 $ दूय 8 ् @ 6 ० स ¢ १ 

नासहस्राच् ` पणसहस्ादूध्व `चापहवे फालादिक्रियेलयथः । श्नृषार्थेषु 

नरृपविषयेषु द्रोहा दिषु । 'अभिश्चापे" पातकाभियोगे । श्युवयः' ज्ञानादिना । 

विष्णुः (९, ४} 
सर्वेष्वेवायेजतेषु सरथं कनकं प्रकरपयेत् । 

1. ५.8.78. ज, द, बि, ५10 >. 1. (४)-सम्येः; 74८४742 शये : 

मष्ये-उ. 1710401: ०40८ (]). 280) सदयः; कालावशेहनम् । 

2, {717५ 20121०0 444/+ (. 280) ४11 ॥24/ व ४/4 (. 144})- एषा र॑ ख्य। 

„ {774101117444/4 (]). 230)- परीश्चकेः {01 प्रयत्ततः 

, मनु. ८, १३२. १३८. 
, न सहटसात्-द. 

, स्तथा-द; सदा इति मु. कोशे. 

, न सहखात्-द. 

, नैवापह्ववे-द्, 
, मूस्ये सण प्रक-द्,. €> ॐ -~उ ॐ @ # < 



ग्यवहार काण्डे दिव्यानि दश 

तथा (९) १०-१९। 

'सुबणौर्घोनि कोशो दातभ्यः शूद्रस्य । ततः परं यथाहं धटान्न्युदक- 
विषाणापन्यतमम् । द्विरगेःऽर्यं यथाभिरिना समयक्रिया वेश्यस्य । तिगुणाथः 

राजन्यस्य । कोशषर्ज चतुयेणार्ये* बराह्मणस्य । न ब्राह्मणस्य कोशं दचात् । 
अन्यत्लागामिकालसमयनिवन्धनक्रियातः । कोशस्थाने ब्राह्मणं सीरोद्तम- 
हीकरमेव श्ापयेत् । प्राग्दष्दोषं खरपेऽप्ययं दिव्यानापरन्यतममेव कारयेत् । 
सस्सु विदितं सश्च।रित न प्रष्ट्यर्थऽपि। 

मुव णारषेनि' परिकरप्पमाने किथिन्न्यने, सुषरणाधेभूरये । 'द्वियणेऽ्यः 

पूवार्थोक्तसुवमोधसूपेः द्विगुणीभूते । एवं तियुणादावपि०। वयथामिहितसमय- 

क्रिया" कोश्चपानरूपा | 7 अन्यत्रामामीलयादि । अस्नामि्भिलित्वा एतं कतेग्य- 
मेवेति शसमन॑करणम् , तस्मादन्यत्र । 'सीरोद्धत पदहीकरम्' हकोत्खातपृति- 
काहस्तम् ¦ “दिव्यनाब्' पटायनाम् । 'सस्सुतिदितम्' िषपुप्रसिद्धम् । न 

पहत्या्ये]ऽपि" ध पदीनाभन्यतभं कारमेशिलययेः ॥ 

“कात्यायनः [४१५ प्रधपे) 

सवेद्व्यपभाण्ं ते जाता हेम वरकरपपेत् | 
देमप्रमाणधुस्त तु उदा दिव्यं प्रवोजयेव् ॥ 

1. सुवर्णां न कोश) दातभ्यः-द 

2. णा्थबिदिता समक्निया मेश्यक्य-द, वि: गेऽयं यथामिहिता-इसि पुद्ितषाठः 
४. धिरुणायं राजन्यस्य-द ; रिगुणे-इःति मृद्रितपाठः. 
4. युणायं-उ. 

9. रूपे--द्, न्युने-उ, 

6. प॑ंचक्रिगुणादाचपि-द. 

7. अश्रगामीवयादि-द् 

8. यत्समक्रर्ण-द. 

9. दिग्धानां धटादीनां-द. | 
10. (11€व प्रा ($तकव¶ दाका कव, 0. 201. 

90 



२२०९ कुव्यकदपंतरः [३८ 

दाते विषं तु पादोने हूतयुष् तत दृशयते । 
भपञ्चिभागदीने इ सता ठु दुखा स्पृता ॥ 

कोश्चपानं तदर्धे वा द्पश्चकसप्रसु | 

तदर्धं तण्डुला ज्ञेया" तदर्थ तप्तपाषकःः ॥ 

(्ते' सुवणस्येति शेषः । 

घृद्धः* । [कात्यायनः ४१८-४२ ०] 

नात्वा संख्यां सुवणेस्य शतनाशे विषं स्मृतम् । 
अश्षीतेस्तु विनाशे वे' दद्याचेव हताशनम् ॥ 

पष्टया नाशे जटं जेयः स्याचत्वारिश्ता० धटः | 

तिशदशविनाशे वा कोशपानं बृहस्पतिः ॥ 

पञ्चा्धिकस्य वा नाशे तदधेस्य च तण्डुखः | 

(पश्चार्धिकस्य' पश्चाप साधदयम् | 

1 - ् + च ध 
„ ^. 9. 1. ल, १५३. 13. (शो-देया 101 सेया-? 161८1 16६17. 

¢. 11116 {0 #$८18८8 1)€211011110 सरी श्दाते विषं तुः ४11 6114111 

$ 11] ("तदं तप्तमाप्रकः' 916 101 [0पाात् तो [९४11८६8 (वाला. 

3. (168€ 8101९98. 25810166 ६७ 1 44/1८ 111 धव] ० पा 2188 ., 2.76 

६11111१९ ४ (116 1दव/॥५४7/त (. 114), 4714170 व८}/4 (1. 231); 

61111414 1-24;द ]. 2३2, 11714; 497 (11, 99) वपते णाद्व] (]). 707, 

10 [रद्वा क १०. 541845४८ 1 70१व 3 प्प प्र6 र९८8८8 10 # १५११) 

श्प. (0. ¦ 74-8) ॥ वृद्धः ॥ जात्वा संख्या-जः वि. 

4. विनाशे तु-द. | 
४. ^. 8. 1-देयं 071 सेय ; 1९58116, 419. 

6. तो-द. 

7. ^. 9. 1. 114 8. 1. (8); 111८6 € (6४ कए पा€ह 1४ 10 

11881091} 54745 एव णक (. 174) अप €8 1176 ८६18९6४ {0 

1104018 शा. 



उ्यवह्ारकाण्डे दिभ्यानि २०१ 

(ख) अथ दिव्यकाढ विशेषः 

त पित 
भ्यो यस्य विहितः कालो विधियस्य चयो यथा| 

तं प्रब्ष्यामि तस्वेन बादिनश्च बराबङम् । 

चैतो मार्मशिरत्रैव वेशाखथ तथेत्र च 

एते साधारणा मासा दिव्यानामविरोधिनः॥ 

धटः सवेतेकः प्रोक्ता बाते वाति विवजेयेत् । 
अभेः शिरिरहेमन्तवपान्नैवः प्रकोपिताः ॥ 

[ (+ 

ररद्धीष्मे हु सिरं हेमन्ते शिशिरे विषम् । 

नारदः [४,) २६०, २५४ 

विचाये धमेनिपुणेः धमेशाद्विशारदैः। 
# ¢ $ = 9 [न £ 

न्वम्थ समतुकं भक्तं पण्डिते धटधारणम् ॥ 

श्वषाँपु सपये वहिः हेमन्ते शिशिरे तथा । 
ग्रीष्मे सखिकमित्युक्तं शविषं काटे तु जीतन ॥ 

1. ५ स्मरतिचग्ट्रिका, ]. 24“ (€५. {६०1९} 

%. "11118 श€ा8८ 18 107 {णात् 1 स्म्तिचस्तिका ण 18 &116् ता 

बारम्भटोय (२, ९७) प्र. २३४० 

8. षाम च प्रकर्तितः-द. 'वषाण्यित्रेति कटपतसुधृतोऽपमाठःः (बाङंभद्टरी, २८०) 

4. एतेषामग्न्यम्बुविषाणां दिव्यानां देशकालयालादीनां बहुविरोधान् दृष्टा सवंधर्म- 
विरारदेः पण्डितैरिदमेव सर्वकरालाविरद्धं धटधारणा दिव्यं दृष्टमिति--असदाग्रभाष्ये ॥ 

५. धम निपुणेः-द, 
0. (इदम्' इति, मु, नार. 

7. 930 111 2व071170तवकुन) . ८३9. पौ, ^. 9. 73. ज) द्, शत 

9. 38. (*)-धरधारिभिः | 

8. वघासु वह्हिरित्युक्तः रिरिरे ठ धरस्स्मृतः; इति सु. पाठः 

9. (विषं कले तु शीतके" इत्यतः 'अभ्यवसितमयादं, इत्यन्तः भागः भ्रष्टः मि, कोशे 



२०४ स्यकल्पतरः [१८ 

कि क 

न दीति तोयसिद्धिः स्याजोष्णकाठेऽत्रिशोधनमू | 
५ $ 

न प्रादषि निष ददासबाते तुः [१ वरां ठरपः॥ 

पितामहः 

अग्यवस्थिरपगादं विषं प्रार्रपि जायते | 

(ग) अथ बणोदितो दिन्यविशेषः |} 

किवतीवदििक, कि विकि # 1) 

तन्न नारदः [४, ३२४] 
भ 

बराह्मणस्य धटो देयः क्षलियस्य हुताशनः 

यश्यस्य साखलं देयं द्रस्य विप्मेवतु॥ 

केनिच 

सापारणः सपस्तानां कोशः प्रोद्धो पनीपिमिः | 

विपवमं ब्राह्मणस्य र्देवा वा तुला स्पृता \| 

कात्यायनः [४२२ 
"रानन्यिऽगिषटे विर मे सोयं निथोममेः राजन्येऽधिषधट विपे पदन तीय नियाम्य 
= ^ गा) (9 सर्वेषु सबेदिष्यं वा वरिष वञ्थः द्िजात्तम । 

यात्नवर्क्यः (२, ९८ 

तुला सवारटद्धान्धपद्रकप्दनराविमीद् | 

अभिर वाशूुद्रस्य सवा" पह पवपस्य वाः ॥ 

शद्स्स्मात्-द. 4. न 0)" वु-द, स्मुतिचण्द्रिका च 
बाटंमट्धो-(२, ९७) 1, राजन्यभिधरं-द्. 

४9 

तजज--द्, 
< ज, ६ { ५९ "न. ( प {` ` “ज्र 9 । . 9. 13. द, ज) ६५116 +>. $. (प) 1\.:*. प्युवाः' 101 जनाः+ 111 ०1618 

30 8180 41174417 (11, 98), ४1६: ५ (11 103), ६५1५4 |“ (".41011(1-0400. 

'मिषस्य यवा उक्तपरिमाणाःः {ति सिताश्चर।(साप। 

4. स्यादि ग्रहणं क्षत्रियाययेम् । मभिजंटं बाऽचूद्रस्येति। अश्यद्रस्यायिजलं वा स्यात् | 
व्यवसितविकस्पश्चायम् । क्षलियस्याभ्मिः, वेदेयस्य च जर, चद्रस्य तु यवाः सप्त विषस्य वा जल 

4. ० ¢ ^~ 

अभिनेत्यथः । यद्वा अजलं वा्चुद्रस्य क्षत्रियादिनातेस्येयथः। ततश्च क्षलिगादीनाममग्यादि- 
ष्विच्छामिकस्पः-- (विश्वरूपः) 



ध्यबह1 रकण दिष्यानि २०५ 

कात्यायनः [४२३ 

गोरक्ष कान्वाणिजकांस्तथा कारुदुशी रवान् । 

रेप्यान्वाधपिकां वेच ग्राहयेच्दूरवद् द्विनान् ॥ 

कालिकापुराण 

वैश्यस्य च जं देयं विष शुद्रस्य दापयेत् । 

चणोन्तस्य सदा देयं माषकं तप्नेमजम् ॥ 

०८वृणगान्तस्य' \लयन्तस्य । 

नारदः [४, २५५ २९२, २१४) ३९५ 

"कीवातुरान् सत्वदहीनान्ः पतितांश्नार्दितानरान् । 

वाल्रद्धातुरान् "क्श परीक्षेत धटे सदा ॥ 

नातानां तोयशुद्धिः स्यान्न विषं पित्तरोगिणाम् । 

्वितरयन्धङनखीनांः च नाभ्निके) विधीयते ॥ 

एतेषां [सरोबालब्रद्धाम्धपङ्खतराहण्ररोगिणां] शोधनार्थं ॒तुकेबेति नियम्यते । अभि 
पारुसतमापश्च क्षतियस्य । सलमेधर मैख्यस् । वादाब्दोऽवधारणे । चिरस्य यवा उक्तपरिमाणाः। 
सत्ैव शूद्रस्य शोधनाय भवन्ति । ब्राह्मणस्य वुलाभिधानात्, शूद्र यवा सत्त विषस्य वेति 

€ . ~ ४ [क 

विषविधःनात्› अभरिजलं + इति क्षव्रि्वरश्यविषयगुक्तम् ॥ इति मिताक्षरा 

1. द्, 8. 1. (छ)- वणा्तस्य {०४ वमान्तस्य 171 {6 ०४1 70911 पहलात015) 
छ र ष + 

८२८९])† ज, ए४111८] {1¶६8 1116 16411 वगाम्तस्य 

2, वर्गाम्तस्य प्र्यक्षस्य-ज ; बणान्तसय-द, 

* {1881112 111 40118 €५. 

8. सत्य्ीनान् यतीश्चवोज्ज्िताम्तरान्-द. 

4. स्रीश्च परीक्षेद्धटे सदा-द. बालबृद्धातुरादश्च इति 

५, नखादीनां नाभिकमं-द, बि, 



२०६ ऊष्यकहेपतयः ३८ 

"न मन्ननीयं स्ीबारं पमेश्षाञ्वरिचघ्षभैः | 
रोगिणोयेचदृद्धाः स्युः पूपमांसोये च दुबेः॥ 

°निरुत्साहान्ग्यागिङ्किषटान्नानोन्ः तोये निपजयत् । 
+~ 

स्यो जियन्ते मज्नन्तः सखस्पप्राणा हिते स्पृताः॥ 

4 क, भ, टे, =, 

साहसेऽप्यागतानेताननेव ताये निमज्ञयेत् । 
न चापि हार[साध] येदं न तिषेण व्रिशोधयेत् ॥ 

2 3. 

कालयायनः [४२४] 

न खोहश्षिरिपिनामभरि सकिरं नाम्बुसेषिनाम् । 

पन्त्योगविदां चेव विषं दयात न कचित् ॥ 

"दिव्यं तु बजेयेननिलयमाताना' तु गदैरेणाम् | 
तण्डुरेने नियूञ्ञीत व्रतिनां मुखरोगिणाम् ॥ 

विष्णुः [९) २५-२२] 

न दुष्टयसमर्थगोदकाराणामभिरदेयः । शरद्धीष्मपोश्च । न ङृष्टिपेततिक- 
ब्राह्मणानां विषं देयम् । प्रादषि च । न्न छष्न्याध्यर्दितानां भीरूणां 

1. न मजनीयौ स्रीषालो-द. 

2. ^. 9. 1. 2114 8. 13. (४) -निर्माद्यात्याभिङृशानातान्स्तोये निमजयेत् | 

8. कृशानातान्-द. 

4. {70104४7५ ([. 118)-- 

लहसाभ्यागतान्नेताननेव तोये निमजयेत् | 

81 1710111 11१०५५१/ (]). 118)-- 

निरत्साहान् व्याधिङ्किष्टान्नातान् तोये निमञयेत् । 

साहसेनागतानिति मु, नारदीये । 

+ {118 18४11 ४€18€ 18 110{ {छात् 11 {९211618 ९०011६८०. 

४. ^. 8. 13., द, न, ६।त 8. 1. (४) -प्रगदेर्बंणां 
6. 4. 9. 8. ज, द, 9114 9. 13. (2)-न छेण्मिणाम् 



ष्यबहारकाण्डे दिव्यानि >०.७ 

श्वासकासिनामम्बुजी विनां" चोदकम् । 'हेमन्तरिशिरयोश्च । न नास्तिकेभ्यःः 

कोशो देयः, “देशे व्याधिपरणकोषपयख्षटे च ॥ 

नारदः [४१ २३२। 

महा पराधेः निधेर्मेः कृतम छ्ीबङकत्सिते । 
नास्तिके दषदोषे च कोशदानं विबनेयेत् ॥ 

म्पद्लीग्यसनिनां कितवानां तथैव च। 
कोशः पराज्ञेन दातव्यो. ये च नास्तिक्टचयः ॥ 

कात्यायनः [४३६] 

'कालदेशविरोधे तु यथायुक्तं प्रकटयेत् । 
अन्येन हारयेदिष्यं बिधिरेष व्रिपयये* ॥ 

नारदः [४, २५६ 
। १ {0 ध [ के त (र सव्रतानां धतातानां ` उ्याधितानां तपखिनाम् | 

स्रीणां न तु भतरेरिव्यं याहि घमस्त्व"वेकष्यते ॥ 
 जीविनामुदकम्-न) द, वि, 

, 914, हिमरिशिरयोश्च | 

. 107, नास्िकाय. 

. 1014, दष्टदोषभ्याधितमरणोदयुक्तस्य 01" 1116 {€ २#. 
. प्महाषराधो महापातकः इति भसक्ायः 
, 104८, निर्दशे 

. ^. 9. 13.. ज, द, वि, 10 9. }. (४)-कालदिव्यविरेषे त॒ 

8. 04, विशाधयेत् 07 प्रक्पयेत् 

9. 1814, प्रकीर्तितः 07 विपर्यये 
10. 174, कृशा्तानां, ४, २५६. ज, द, भि. 
11. अवेक्षते-ज, द. 

12. यद्यपि दिन्यरन्देन सवंदिव्यमुच्यते तथाप्यनन्तरोक्तविधिप्रतिषरेण इति | सत्ता 
दौशितासेषाममिदिम्यमेव निषिद्धम्-(मसहावभाष्य) 

न > < =+ €~ < ।- 



2०८ कृस्यक्षट्पतरुः [१८ 

कात्यायनः [४२७-४३२०]] 

मातापितदिजयुरुबारन्नीराजषातिनाम् । 

महापातकयुक्तानां नास्तिकानां बिरेषतः॥ 

लिङ्गिनां प्रसवानां" ह मन्बयोगक्रिपाबिदप् | 

बणसङ्रनातानां पापाभ्यासमवर्तिनाम् ॥ 

एतेष्वेवाभियोगेषु भनिन्पितेष्येव यन्नतः | 

दिव्यं परकरपयेन्नेव राजा धभपरायणः । 

पतेर नियुक्तानां साधृन। दि । 
धै न्दे ८. 

न सन्ति" साधवो यत्र तत्न श्रोध्माः स्वकेनरेः ॥ 

तथा [४२९-४२२] 

महापातकयुक्तषु नास्तिकेषु षिश्ेषतः | 

नदेयं तेषु दिष्यं तु पापाभ्यासरतेषु चः॥ 

एषु वादेषु" दिव्यानि प्रतिपिद्धानि यत्प: । 

कारयेत्सज्ननंस्तानि नाभिश्नस्तं यजन्यसरुः" ॥ 

1. ^. 8. 13.. ल, द, 1१19. 23. (४) -प्रणदानां तु 

2. निन्येष्वेवं प्रयक्ततः-द, बि. 

8. रालध्मपरायणः-द, बि. 

4. ^. 8. 13., ल, द, चि, 8101 9. 1. (५)-नेच्छन्ति 01 नं सन्ति 

५. ^.8.1., ज, द, बि, ४1 8. 13. (४-पापाभ्यासरते भ्गुः॥ अपरां, 

]. 696 28 1)) 1116 {€ | 

6. ^, 9. 13. ५.4 8. 13. (&)-पपिषु 01 वादेषु: येषु पापेषु-न. द. चि, 

7. 16 ., तारयेत् सजनेसानि नामिश्स्तं त्यनेन्नरः । ; तारयेत् सजनेस्तानि अभिशस्तं 

त्यजेनर!-ज, द. बि, 

8. ^ [08112 (1. 696) 88 111 ४16 1631. 



भ्यददहारकाण्ड दिभ्यानि २०९, 

(ध) अथावष्टम्भवाद्ः 

तन्न पितापहः 

अवष्टम्भामियुक्तानां धटादीनि चिनिर्दिशेव 

तण्डुराभैव कोशश्च शङ्ाखेतां नियोजयेत्ः ॥ 

“अवष्टम्भो नित्यः । 

तथा 
चौ यशङ्ञाभियुक्तानां तप्तमाषो वि्धीयते। 

काल्यायनः [४१५] 

रङ्ा विश्वससधाने विभागे रिकिथिनां सदा | 
क्रियासमूहकतेत्वे कोशमेव प्रदापयेत् ॥ 

विखम्मे सवैशङ्ास्ु सन्धिकर्य तथैव च। 
एषु काकः प्रदातव्या नित्यं वित्ततिशुद्धये ॥ 

याङ्वल्क्यः (२, ९५] 

तखारन्यापो विषं कोरा दिव्यानीह विश्चुद्धय | 

भपहाभियोगेष्वेतानि शीषकस्थे ऽभियोक्तरि ॥ 

श्शीषेकम्' शिरः । तश्च दिव्यग्रादिणो "जये खयं दण्डाङ्गीकारः ॥ 

1. भ्यवहारनिणेय, १५४२३. 
. भटादीनि ठ दापमरेत्-द; भ्य. नि, १४२ 60111118 {116 1684111 ° ४1९ | 

८६३६, 

. तण्डुलांश्चैव कोराश्च कायं तौ विनियोनयेत्-द. 
- स्मरृतिचन्द्रिका, . 226 ; प्रजा पतिवचनमिति ग्यवहा रनिणंयः (ए. १७७) 
, मकभियोगे महापातक्राद्यमि योगे-(तिभ्जरूपः) 
ज पत ^. 8. > (४) -भीषैकंस्स्वभियोक्तरि ; शीभरकन्त्वभियोक्तरि-र, बि. 

7. लय-द्, 

7 

> <> 

<> (ष 



४१० कश्यकस्पतसः [३८ 

पितामहः 

'शिरःस्थायिविहीनानि दिभ्यानि परिवजेयेत् । 

चत्वारि तु षटादीनि काश्चस्सेवारिराः स्मृतः" ॥ 

अभियोक्ता शशिरःस्थायी दिन्ेषु परिकरपयेत् । 

अभियुक्ताय दान्यं दिष्यं ^स्मृतिनिदशेनात् ॥ 

याज्ञवल्क्यः [२, २६] 

6रुच्या वान्यतरः कृयादितसे ध्वतेयच्छिरः । 
क 

विनापि शीषकान्डृयान्त्रपद्रोहे चः पातके ॥ 

काङिकापुराणे 

परदाराभिक्ञपे च चोर्येऽगम्यागमेषु च | 

पहापानकशस्तेषुः स्याषदिष्यं वरपसाहसे ॥ 

विप्रातिपत्तां श्रिवादरे चावणस्थापने इते । 
"ततत् पयेदहिज्यं शिरःपूव महीपतिः ॥ 

1. 100॥८४7४/५ (]. 114) &1*€8 11118 810४ 177 : 

िरसाऽपि विष्टीनानि दिव्यादीनि चिवद्धयेत्। 
घटादीनि विषराम्तानि कोश एको शिरःस्थितः॥ 

2. 4. 89. 2. ५५१ 9. 3. (४)-कोश्चग्न्यसं शिरासि चः; कोप्रागन्यभ्बुिरंसि 
च-ज, द. 

३. 11701012 ८4५4८. ({‰. ४२४) शिरःस्थाने 
4. श्रतिद शनात्-वी. मि. प्र. २२८. 
६. ^. 3. ‰., द, ज 8110 8. 13. (४)-वतुखा 101 रञ्या 

6, 184., वजंयेत् 07 वतयेत् 
7. हेऽथ-द, बि. 
8. शसतेषु-द ; शचेषु-उ ; शस्ते च-षी. भि., २२९ 
9. विवादे <वणंस्य-बि. 

10. लेव दापयेदिष्यं द: षीमि., २२९. 
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परदाराभिमर्षं च बहवो यत्र वादिनः। 

श्षिरोहीनं भवेदिभ्यमास्मनः शुद्धिकारणात् ॥ 

"विप्रतिपत्तोः परदारभिज्चापादिविषयायाप्् । विवादे" ऋणादानाद 
विषये । [अवर्णो अपवादः; || मपरदाराभिमर्े चेति चोयादीनाम- 

प्युपठक्षणम्। 

परष्णुः [९ २२ 

राजद्रोहे साहसेषु विनाः शी षेभवतेनाव् । 
इति ॥ 

पितामहः 

राजभिः सड्भितानां च निर्दिष्टानां च दस्युभिः, 

आत्मश्ुद्धिपराणां! च दिग्यं देयं चिरो विना॥ 

नारदः (४) २७०| 

अशिरांसि च दिव्यानि राजषृव्येषु दापयेत् । 

गभियोक्ताभियुक्त(नामन्यषां च यथाक्रमम् | 

(डः) अथ देशकाकः 

कऋलयायनः (४२४.-४३२५) 

इन्द्रस्थानऽभिशस्तानां महापातकिनां वृगाम् । 
तरपद्रोहपटत्तानां राजद्वारेषु योजयेत् ॥ 

1. 0111116 17 (वमप 8. 0प४ 8पराल्व् ४१ 4. 8. 8., ज काव 
9. 03. (४). {6 ८071061४ 18 76]0100प९ल्त॑ 11 221049०4 ४©, ‰, ४२9, 
100 ४610१] 6वह0८०॥-ज, 

2. विनापि शीषवतनात् इति बि. मु. पाठश्च 
3. मिताक्षय (र, ९६) 
4. इद्धि {07 द्धि-1 116 &[0]९> 18 8{1110प†6त 10 (एन ष्ङ919 ण 

1१4149८1 ८4८4८, (1. २२29) 



२१२ सछह्यकत्पनश्ः [४८ 

प्रातिरोम्यपह्ूनानां दिष्यं देयं चतुष्पथे । 

अतोञन्येषु" [तु] कार्येषु सभामध्ये विदुबुषाः० ॥ 

“इन्दरस्थानम् ! इन्द्रध्वनपूजनास्थानम् । 

ब्हस्पतिकालयायनो [, ८, {५.१६ ; का, ४३९-४४०. 

यथोक्तप्रिधिना देयं दिव्यं दिग्यविश्ारदेः | 
भ 

अयथोक्तप्रदत्तं च +न रक्यं साध्यसाधनं}; 

अदेश्षकारूदत्तानि बहिवादिङृतानि च | 

व्यभिचारं सदाऽरयेषुः कुवन्तीह न संश्रयः ॥ 

"बहिवोदिनं षादिनमभियोक्तारं विना ॥ 

(च) अथ दिव्यविधिः 

बृषस्पति, (८, १४. 
सेह त्कोधालछोमता षा भेदमाव्रान्ति साक्षिणः । 
विधिदत्तस्य दिव्यस्य न मेदो जायते कचित् ॥ 

पितामहः 

पलयक्षं दापयेदिव्यं राजा भराधिङ्तोऽपि बा 
ब्राह्मणानां श्रुतवतां प्रकृतीनां तथेव च ॥ 

. षुठ-द. 
, 'अतोऽन्येषु सभामध्ये दिन्यं देयं विदुधुषाः' इति वीरमित्रोद्यः, २५४१. 
, अयथाक्तं प्रदत्तं चन दत्तं साध्यवाधने-ज; न सव्ये साध्यसाघने-बि, 

^. 3. 13., द् ५110 3, 3. (५) -न दत्त 01 न शाक्य 

^. 9. 8. ज, द ४14 3. 0. (५)-सखद् त्वेतं {01 सद रथ॑ 

„ स्शतिचण्दिा, २४४. अचिहृतः' ५! िषाकः | ॐ @ + € ८ (~ 
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विष्णु[याङ्ञवरक्य।।' 

सचेढं ल्लातमाहूय सूर्योदय उपोवितम् । 

कारयेत्स्वदिन्यानि तृपत्राह्मणसननिधौ ॥ 

ग्नारदः [४, २६८ 
अहोरात्लोषित स्नाते आद्र्राससि माने । 
पूवो सवेदिव्यानां मद्।नमनुरीर्तितम् ॥ 

“पितामहः 

लिरात्ोपोषितायैवः एद्धराप्नोकित्ताय 4 

निद दिन्थानि दानि शुचय चद्रव।स्से॥ 

€ ~ 

+दिव्यषु सवेकयांणि भाडुवाकः समाचरेत् । 

अध्वरेषु यथाऽध्वयु; स(पधासो रृपाज्ञया ॥ 

कात्यायनः [४३८] 
माघयेत्तस्पुनः साध्यं व्याघाते साधनस्य हि । 

दत्तान्यपि यथोक्तानि राजा दिन्थानि बजेयेतर् ॥ 
(क न् = क ५९ त (=, =, 

मूर्खंडेभ्पैथ दष्टे पुनर्दैयनि तानि वै । 

'दत्तानी"लस्य वृर रिलयादिनान्वयः । "वजेयेत्' न प्रमाणीड्यीत् । 

1. विष्णु, ९, ३३ याज्ञ, २, ९७. {116 1191 ् 8९1]008 00 इप्र०ध्र- 
{४6 कात्यायन 01 याशवल्क्य. 

४. मिताश्चस, [२, ९७] 
3. प्तायस्थुः इति भिताक्षसयापाठः; “ग्यहोषिताय विधिवदेकरालोषिताय षा, इति 

ध्यवद्दारनिणंखः (१४४). | 
५, भिताक्षय [२,१९७] 
९. ^. 8. .98.,णल, द् 810 8. 9. (*)-- 

< मूखडन्पेनं देवानि जकिनीतंस्तयेव च । 



२९ 

अथ धटविधिः 

तत्र विष्णुः [१० १.३] 

अथ धढः । यतुदहस्तोद्धितो द्विहस्तायतः । तत च सारदरक्षोदधवा पशच- 
हस्वायता उभयतः श्विस्या तटा । 

पितामहः 

'चतुहेस्ता तुका कायां पादौ कायौ तथाविधौ । 
अन्तरे तु तयोदेस्तौ भवेदध्यमेव वा ॥ 

"छित्वा तु यद्खियं इक्तं ऽयूपवन्पन्तपूवेकम् । 
प्रणम्य लाकपालेभ्यस्तृखा काया मनीषिभिः ॥ 

नारदः [४, २६४-२६५, २६३, २६१। 

खादिरां कारयेत्तत्र निबेणां शुष्कवर्जिताम्, । 
शांशपीं तदभावे तु सालांवा कोटरेविना॥ 

अज्ुनस्िलकोऽशोकस्तिमिशो रक्तचन्दनम्? । 
एवंविधानि काष्ठानि" षटाथं परिकरपयेत् ॥ 

1. 4.9. 8. ज, द् 9५9, 9. (2)-द्विदस्ता च तथाविधा; 22/4४, 
(0. 126) &1९€8 116 1680111 ° {118 ९२६४. 

2. #.8671960 10 प्रजापति $ यवहारनिणय, १४८. 
8. हेतुवत्-उ. 

4. 4.8. 8. ज, द 108. 8. (४)-शोकवर्जिताम्. 7200460 204८, 
(1, 246) £ 2९68 {6 ०6४९" 6४7, श्चष्कवजिताम् , 1101 भक्षाय 
601०408 ४8 दछ्युष्ककोटरव्ितानि | 

6, अञ्जनं तिन्दुकं सारं तिभरिश्चं रक्तचन्दनम्-द ; अङ्ञन तिग्ुक्ीसारं तिभिधो 
रक्त चन्दनम्-बि. 

6. इश्चाणि-~ङ. ॥ 
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ऋहवी धरतु कायौ खादिरी तेन्दुकी तथा । 
चतुरस्रा तिभिः स्थानेषेटः' ककटकादिभिः ॥ 

हस्सद्रयं निखेय तु प्रोक्तं युण्डकयोस्तयोःः | 

भवदृहस्तं तु तयोः प्रोक्तं प्रमाणं परिमाणतः ॥ 

ऽपितापरहः 
ॐ भ € ७, 

तोरणे त॒ तथा कार्ये पाश्चयारूभयारापि। 

न्धटादुश्चतर स्यातां निल दशभिरस्¶ुरे; ॥ 

थ ¢ ० ५, ० भ अव्रम्बो च कतैव्यो तोरणाभ्यापधोघ्रुखौ । 
मृण्मयो सूत्रसंबद्धा प्रटमस्तकचुम्बको ॥ 

प्ाद्पखो निश्चलः कायेः शुचौ देशे धटः सद्र | 

इन्द्रस्थाने सभायां वा राजद्वारे चतुष्पथ ॥ 

नारदः [४, २६५.२६९७] 

सभा-राजङलद्रारः. सुरा मतनचस्वरेः । 

निखेयो निश्वरः कार्यो गन्धपाद्यानु लेपनैः । 

1, ^. 8. ‰8., ज, द 810 9. 13. (४)-बद्ध; 01 धट 
10104.} द्योः 01 तया 

3. धटहस्तं-उ वि. 

4. {24/00 ४7५, (|, 126) ५71 {7^4011॥०4॥८, (1. 247) 98616 
11118 €10{ए४ 10 व्यास 11€ 1(1€} 1€1€18 {0 1{ ४8 माधक्ीये पाठः 

5. पपिताम्ः' इति नास्ति जम्मुकोये ; स्मुतिचनद्द्िक्ा, (2. 248) 

6. धटादुचयते स्यातां-द, बि. | 

दारि-द 

8. प्ते प्रदेशा घमदेवतावतारयोग्या भवन्तीति-अ. भा. (]). 115 अयं च यदा प्रथ) 
निखेयः तदा अतिशोभनदिनर्रकृताभिकायद्विजवेद मङ्खलनि प्रोष शब्देन दण्यश्चतह्विगग्बधूषा 
शतपावनशेति-असदहायः ॥ 



२१६ डव्वकस्पतङः । 8९, 

दध्यक्षतहविगेन्पैः' ृताध्ययनषङ्गलः । 
धपेरक्तायमाहूतैर्गोकपाेरपिष्ठितः ॥ 

पितामहः 
2. म भ + ¢ (~ 9 भ 

तलञेव छाकपारांश्र सवेदिष्ु निवेशयेव् | 

तिसन्ध्यं पूजयेनिलयं धूपमादयान्रुरेषनेः ॥ 

गाकपारास्तथादिलया रुद्राश्च वसवस्तथा । 
पूजाप्रभावयुक्ताश्च सान्निध्यं करपयन्ति ते ॥ 

वरिक्नारद्युदितां शुद्धां घटश्ञाखं तु कारयेत् | 
यत्रस्था नोपहन्येत चमिश्राण्डावायसेः ॥ 

-कवाटबीजसयुक्तां परिचारकरक्षितार् | 

पानीयाभिपपायुक्तापशुन्यां कारमेन्नृषः | 

+धटं तु कारयेन्नित्यं पताकाध्वजशोमितम् । 
धवाहिततूधयोषेश्च धूपमारयानुरेपनैः । 

नारदः (४, २७१-२७. 

धरिकवद्रयं समासाव्रः धटक्कटयोदेदम् । 
एकत शिक्ये पुरषपन्यत्त तुटयेच्छिकाम् । 

1, ^. 9. 1. ४1५49. 4 (६)-दुग्धेः कृतायतनमङ्ल; ; ग्भः ङृत्व।€यतन- 

मङ्कलः- ज. 
2. स्प्रतिचन्द्रिका. (]). 248; 0181 1०६५ 011}}- ; अपराक, ७०२. ९], 

8, कपाट-मि ; कव!ट-उ, अपराक्रः 
4. घटं प्रकरयेननिवं-द. 
6. वादिततूयनिर्षोषिः- बि, 
6. अतानेन शोकचतुष्टयेन प्रथमं पुद्षप्।षःणपिरिक्योस्तोलनसमानबारणाध)रणायं 

विषिद्ठः। ... -अ. भा. (]). 116) 
7. समासज्य-बि. 
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धारयेदुत्तरे पार्श्व पुरुषं दक्षिणे शिखाम् । 

'पिदिकां पूरयेत्तसिन्निष्टकायां घुरोष्टकेःः ॥ 

विष्णुः (१०; ५] 

ततैकस्मिन् शिक्ये परुषमारोपयेत् द्वितीये प्रतिमानं शिछादि । 

शिक्यद्रयं समासस्य पाश्वयोरुभयोरपि । 
प्रागग्रान् कारय^हभास्तत विपः समाहितः ॥ 

ऽएकस्मिन् तोखयेन्मलयमन्यस्मिन् मृत्तिकां शुभाम् । 
°इषटकाभस्मपाषाणकपाङास्थिकिवेजिताम् ॥ 

परीक्षका नियोक्तव्याः तुखामानविश्ारदाः। 

वणिजो हेमकाराश्च कांस्यकारास्तथेव च ॥ 

तथा 
कायः परीक्षकेर्मियमवलम्बप्तपोधटः। 

उदक च प्रदातव्यं धटस्योपारे पण्डितैः ॥ 

1. पर्िका-द; बि च 

2. तु टोष्टकैः-द, (दष्टकालोष्टपांसुभिः' हति मु. ना, 

8. मिताक्षरा, २, १०२; अपराकं, २, १०२ (उयासवचनमिति); स्प्तिचन्दरिका, 

2593-284. 

4. “दर्भान् रिक्ययोरूभवेरपिः इति सप्रू. च. पिताश्चसय पाठः; कासयेदन्तान् 
रिक्ययोहभयोरपिः इति अपराकंः पठति. 

5. प्पश्चिमे तोख्येत्कवृनम्यसिन्' इति ते. 

6. स्मर. च. कटपतख्वत्; पियिकां कारयेत्तसिनिष्टकायां शसलोष्टकेः' इति अष- 
राकः; "पिटकं पूरयेत्तस्िनिष्टकाग्मावपांयुमिः' इति मिताक्षरा (“पिटकं वंशमाण्डनिशेषः.) 

7. द, 00208 (तथा, ]261 28 ]ण7३0९६त् $ मपराकं (1. 702) 8114 
6 तवाक5 60प्पाकषट धत {0 ए९ा868 शाकै वपल; 
स्मृ. च., (.255.) 

28 



९१८ शदकद्पतसः [३९ 

'यद्सिन्न प्रते तोयं स वियः समो धट; | 

नारदः (४, २७३) २७५; 

प्रथमारोपणे ग्रां प्रमाणं निपुणे सह । 
शुखाशिखाभ्यां तस्यं च तोरणं न्यस्तरक्षणम् ॥ 

ठुकयित्वा नरं पूरवे चिहं कृत्वा धटस्य तु । 
कक्षास्थाने यदा तुख्यमवताय ततो धटात् ॥ 

याङ्ञवरक्यः; [२ १००-१०२। 

"तुखाधारणविद्रद्विरमियुक्तस्तखाध्रितः' | 

प्रतिमानसमीभूतो रेखां स्वा ऽवतारित ॥ 
० अ) (¢ न 

त्वं तुढे सदयधामासि पुरा देवेर्विनिर्भिता। 

तत्सदय वद कल्याणि सश्यान्पां विमोचय ॥ 

यदथ्यस्मि पापक्न्पातस्तता मां त्वमधो नय । 

शुद्धयेद्वपयेोध्वं पां तुलापिल्यमिमन्तयेत् ॥ 

1, यत्त न एवते तो्थ॑-द, 

2. (तुखाधारणविद्धाद्वरभियुक्तस्वखाध्ितः'-ल, द; 'तुलाशिरोभ्यां वस्य॑ त॒ वोरण॑- 

म्यस्तरश्चणम्' इति स्रु. च.) 7. 255 ; वलाक्षिरोम्यामुद्भान्तं वि चलं ॑व्यक्तरक्षणम्' इति 

अपरां” (]. 704) 
8, एवमनेन प्रयलेन नर प्रथमं तुलयां पिरिकया सम॑ समानवुखितमुपलक्षयेत् । यदा 

कक्षास्थाने सङिलप्रसेपसमत्वं प्रसिद्धं भवति तदा घटात् पुरुषमवतायं (भक्षटायः) 
4. बक्ष्यमाणं कमं॑कुर्यादिति शेषः । अभियुक्तो व्यबहरेऽभिशस्तः। स तुशमारूदः 

प्रतिमानसमत्वेन वुलाधारणविद्रद्धि्यदा रक्षितः तदास्यासिन् प्रदेये ददमङ्गमियेवं चिह्वाथ 

छेखाः कृत्वाबतारणीयः । तखाघारणविद्वांसः सखणकारादय!। प्रतिमानम् अपर्मागसित 

शिक्यं पांडलोष्टपूणं पिटकम्-(विश्वरूपः ॥) 

8. स्पब्मदतः- बि, 

6. भारित!-द, नि. 



यवहार काण्डे धरविधिः २१९ 

"(खां त्वा येन सन्निवेशेन प्रतीयमानसमीकरणदज्चायां यल पादी 

स्थितौ क्षिक्यरलवशथः तत्र पाण्डुटेख्येनाङूयिवा । 

पितापहः 

तुरपित्वा उ नरं पूर तस्मात्तमवताये च+ | 
प्राखः पराञ्लिभखवा प्राद्गिवाकस्ततो बदेत्ः ॥ 

^पदचेहि भगवन् धपे दिव्यमेतत्समाधिश्च । 
सहितो ोकपालेस्त्वं वखादित्यपरदरणेः ॥ 

"तस्याथमभियुक्तस्य कखयित्वा तु पतकम्' । 
मन्त्रेणानेन सहितं कूयात्तस्य शिरो गतम् ॥ 

आदिलयचन्द्राबनिखानलांऽचः 

दयौभूमिरापो हृदयं यमश्च । 
अहश्च रातिश्च उभे च सन्ध्य 

धमेश्च जानाति नरस्य इत्तम् ॥ 

इमं मन््रविधि"” कृत्स्नं सवेदिव्येषु कारयेत् । 
आवाहनं च देवानामयेवं परिकशीतेयेत्" ॥ 

1. रेवां ङृसखा येन सन्निवेशेन प्रतिमानसमीकरणदश्चायां शिक्यतलेऽबसितसतसििन् 

पाण्डुटेखेनाङ्कयित्वा अबतारितस्तुरां अभिमन्येत प्र(थयेतानेन मन्त्रेण (मिताक्षस) 
2. रक्षकश्च-द, 

3. 'तोखयित्वा' इति स्म्रतिचम्द्रिका, (1. 25;) 

, तस्मात्तमबधायं च-षि. 'अवतारयेत' इति सरखतीविलासे (7. 186) 
, कमतो बदेत्-द. 
, पशमे भगवम्धम-द, अपराकंः) ७०३, 88 8106. 

, तस्यार्थः मतियुक्तस्य-बि, 
„ (्पत्रके" इति अपराकंः 
„ लोडनर्भ-दः; तथेव पराकैः 

10. वम्विर्भि-दः; धमंविधि-भपराकैः 
11, .भगेनं परिकल्पयेत्, (अपराकः) 

€ © न्दे > लर की 



२२० कुद्यकर्पतखः [३९ 

धट त्वं ब्रह्मणा सृष्टः परीक्षां दुरासनाम् । 
धकाराद्धमूिस्तवं टकारात्छुटिरं" नरम् ॥ 

ग्मृतो धारयसे तस्माद्धरस्तनाभिधीयसेः । 

विष्णुः (१०, ७-११. 

धटं श्च समयेन गहवीयात् । दखाधारं च। 

पर्मपर्यायवचनै पर इलयभिधीयते । 
त्वमेव धट जानीषे +न विदुयानि मानवा ॥ 

व्यव्रहाराभिशस्तोयं मानुषस्तोरयते स्वयिः | 
तदेनं सशयादस्माद्धमतच्ातुमदंसि ॥ 

श्रह्मघ्ां ये स्मूना लोका ये लोकाः कूटसाक्षिणम् । 
तुखाधारस्यश ते टोकरास्तृखां धारयतो मृषा ।। 

[समयेन च गरृद्ठीयात् नियमेन च योजयेच् । 
उपाषितं तथा स्नातं प्ृण्पयं प्रथमं तुगम् ॥ 

संतोस्य कारयेदेवमवतायांतुमन्त्येत् । 

(समयेन ग्रह्ठीयात्' नियमेन योजयेत् ।] 

त्वमेव धर जानीप' इत्यादिना ब्रह्मन्न य स्मृता रोका इल्यादिना च 

दुं धारयन् जपेदिल्ययः 

, कुटिलो इणाम्-बि) सपरार्के च. 
. धृतो धारयसे यसाद्ध-द बि; “धटो धारयत, (अपराकः) 
. न विधीयते-द, 
, न च जानन्ति मानवाः-द्. 

, "देवताः-(अपराक) 
, स्वया-द, . 

, अह्ञत्रा ये स्मृता रोके ये लोका येखोकाः कूटसाक्षिणः-ज, अपराकंश्च 
धरस्य-न, द. 0 “~ @ @र + < £> ॥"~ 
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ह्यवषहारकाण्डे धरटाधेधिः ९२१ 

काङिकापुराणे 

उपोषितं तथा स्नातं पृणमयं प्रथमं तुरम् | 

संतोर्य कारयेदेवमबतायोभिमन्त्येत् ॥ 

त्वं ठुरे सत्यधामासि पूर्वं देवेन निर्मिता । 
तत्सद्यं वद कर्याणि 'मोचयेनं महापदः ॥ 

ग्यद्ययं पापषृन्मातस्ततश्चाघ्ुमधो नय । 

शुद्धद्भम योध्यं चः तुलामिलयभिमन्तयेव्* । 

नारदः [४) २७६-२७८) २८११ २७९] 

समयः परिश््याय पुनरारोपयेन्नरम् । 
°निवोति दृष्टिरदिते शिरस्यारोप्य पत्रकम् ॥ 

तस्मिन्नेव कृते कक्ष्ये कक्षां कृतवा द्विजो वदेत्” । 
भ € © 37 [र् धी 

धमपयायवचन पट इदयाभषायस् ॥ 

त्वं बेस्सि सवेभूतानां पापानि सुङृतानि च । 
श्त्वमेव देव जानीषे न विदुयोनि मानवाः ॥ 

व्यवहाराभिक्षस्तोयं मानवस्तोस्यते° त्वया । 
तदेनं संशयारूदं धमतद्ञाठमदैसि ॥ 

. संशयाम्मां चिमोचय-ज. द. 

 यद्यसिन्-जः; यद्यसि पापङृन्मातः ततो मां त्वमघोनय-द ; ततो मां स्वमधोनग-न, 
म [-न 9 द् न 

+ (00096 5८11-2 ]. 2.18; {7072 याज्ञवस्क्य, २, १०१-१०२. 

, न वाते ब्रृष्टिरहिते-द; "निवाते" इति भपराकौःः, ७०३. 
कृते कश्च कक्षं करत्वा द्विजो वदेत्-दः; तस्मिन्नेव समारूढे-उ, 

. शब्देन-द, बि, 
[718 [106 18 17118877 1 वनाा'8 @व7, 

, स्तोस्यते, द. 



२२२ ष्यकदरपतदेः [६९ 

देवाघुरमवरुष्याणां "सले त्मतिरिच्यतेः । 

सत्यसंधोसि भगवन् शरुभाश्ुभविभावनेः ॥ 

आदिलयचन्द्रावनिरानलौ च 
याभूमिरापो हदयं यमथ । 

अहश्च रातिश्च उभे च सन्ध्ये 

धपमेथ जानाति नरस्य उत्तम्, । 

तस्िन्नेव कृते कक्ष्यः इति । °कक्षां तुलनां मयादाङ्ृतानामेव परी- 

प्षायेमारोहणसमयेऽपि कृतवा धमेपयायरब्देनेयादि परीक्षकः पटेदिलः। 

पितामहः 

तुछितो यदि वर्धेत शुद्धो भवति रमतः । 

ण्टीयमानो नः शुद्धः स्यादेकेषान्तु समो श्रचिः ॥ 

अर्पपाप समो ज्ञेयो बहुपापस्तु दीयते । 

धमेगोरवमाहारम्याद्तिरिक्तो विशुध्यति ॥ 

1. सयेस्त्वमभिषिच्यते-न, द. 
2. €^. 9, 8. 81160 8, . (४)-अमिषरिच्यसे; 10/47 (]). 129) 168 

1116 16818 ° 1116 1€२. 

8. शत्वं दके सत्यधामासि पुरा देवेर्विनिर्मिता' ९88 01158 त्. 
4 वि0॥ {एप्त 1 च 01]$'8 61. 

९. कक्ष इवि-द, 

6. कक्ष तुलायां-द. 

7. भ्रज्ापतिः' इति व्यवदहारनिणेवे (ए. १५५); प्रथमश्टोके पूवाः नारदात् गही - 

तेति स्मृतिचग्द्रिका (7. 258); ततेव उत्तराधंः-'तमो वा दीयमानो वा न विशुद्धो भवे- 
भर, ॥› इति. 

8. पितामदह्रोकमिति स्पुतिखद्दि का, 1. 258. 
9. हीजमानेन-द, 



व्यवह्ारकाण्डे धरविधिः ४२६ 

"बहस्पतिः [८, ४९] 

धटेऽभियुक्तस्तितो हीनश्वद्धानिषाप्बुयात् । 
तत्समस्तु पुनस्ताट्ये वधितो विजयी भवेत् ॥ 

व्यासः 

अधोगतिने शुध्येत शुध्यस्युध्वंगतिस्तथा । 
समोऽपि न च शुद्धः स्यादेषा शुद्धिरुदाहूगर ॥ 

ग्वक्षाच्छेद् तुलाभङ्ग धटककेटयोस्तथा । 

रञ्न॒च्छदेऽक्षभङ्गे वा दद्ाच््द्धि पुनग्रेपः ॥ 

काल्यायनः [४४०] 

शिक्यच्छेदे तुखाभङ्गे तथा चापि गुणस्य बा । 

शुद्धस्तु संशये चेव परीक्षेत पुननरम् ॥ 

1. 018 8102 28 886ा70€त् ० पितामह एए 91] पाः शाप्डला 8, 
प 1678 लाल्व् २8 00 [9809 0४ 61171८41 @/040, (1. 289), 
५४१ द१"4020"49/व (1. 186) 811 ॥कक्ाद्य]२४ (0. 704.) 

४, (1118 18 70611162] ण त ०१०, ४, २८४, 97 18 28696 
00 रा ॥़ §09ू11८व1द्ा^ द, ‰. 260. 

3. विश्ुदधिसंशये चेव-द,. 
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अथाभिविधिः 

तत ब्ुहस्पतिः' [पितापटः] 

अविधि परवक्ष्यामि यथावच्छास्ञचोदितम्। 
कारयेन्पण्डरान्यष्टीः पुरस्तान्नवमंः तथा ॥ 

आग्रेयं मण्डलं त्राश्रं द्वितीयं वारणं “स्पृतम् । 
तृतीयं वायुदैवलयं चतुय यमदेवतम् ॥ 

पञ्चमं चिन्दरदैवलं षष्ठ कोवेरधुच्यते । 
सप्तमं सोमदेवत्यमष्टमं सवेदेवतम् | 

पुरस्तास्मवरमं यत्त॒ तत्महापाधिवें विदुः । 
गोमयेन कृतानि स्युरद्धिः पयुक्षितानि च ॥ 

द्राविश्दङ्गखान्याहुमेण्डलान्पण्डलान्तरम्ः | 
कतुः समपदं काय मण्डलं तु प्रमाणतः ॥ 

(महत्! पूेमण्डलेभ्योऽधिकपरिमाणम्९ । (पाथिवम्' पृथिवीदेवताक्रम् । 

1. +, 9. 23. द, ज 810 9. ‰3. (४) 19९6 पितामहः {01 बृहस्पतिः | 

¢ 70718 ([. 707) ६7 17141100) (0. 255) 2180 कत्र पा6 

1} €8© ६101५88 10 पिबामह. 966 2}044514415011८ (७, 0. 89.), ८, ५३-५७, 

%. 

8, कं-द, 

4. 

+ 

0 

ण्ह 

रखान्टा-द, 

म्तया-द् 

, लम्पण्डछान्तरयमिति । करतुः पदसमं का्यं-द. 

, प्रमाणम्-द, 
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नारदः [४) २८५-२८६, २९९ 

अतःपरं प्रवक्ष्यामि षिधिमग्रस्तथात्मम्' । 

द्रानिश्दश्युढान्याहुमेण्द कान्पण्डङान्तरम् ॥ 

अषटमिमेण्टरैरेवमङ्गलानां शतद्वयम् । 

ऽ्तुर्विशतिराख्याता भूमेस्तु परिकरपना! ॥ 

पण्टस्य परमाणं त॒ इ्यांत्तस्पदसंमितम् । 

५[न मण्डङमीतक्रामेन्नाप्यवोक् स्थापयेत्पदम् ॥] 

प्रथमान्मण्टखादषरं च द्रातिश्चदक्ृर्परिमितं पण्टटं तदतिरिक्तं वा 

मण्डडान्तरमप्येवं कार्यम् । एवं गम्यभूमेः सप्तमिमेण्डडेरन्तराकं शतद्वयं 

न्चतुर्विंशलयभिक संपद्यते ॥ 

याङ्गवट्कयः [२, १०६] 

पोटशाज्गलकं ज्ञेयं पण्डरन्पण्टछान्तरम्ः | 

1. रम्-द्, 

2. (सप्तमिर्मण्डलेरेव' इति अपराकंपाटः 

8. "षर्पञ्चारात्समधिका'-ना, स्मृ. (व01$'8 6व1.); #6 1९६10 ग ध1€ 

81110} 18 ©0111111€11{९त 01 {€= 111 {116 ८४1५८ 10) {€ {774 

011{0444/4. 

4. ^. 8. 13. ज, द 114 9. 13. (४)-परिमण्डल. 

5, [ ] 0011116त् क़ 16 व्वा) 16) 1606४ 1181680 

01 1† {116 8660104 1117 07 {116 718† 5101४. 

6. ““तन्नवमाष्टमयोरङ्गर्योः यदन्तरालं पोडराङ्घलं तस्यागन्तन्यत्वादनम्तराभावेनाङ्गलानां 

परिगणनमिति न कथिद्भिरोषः । यत्त कटपतरुकारेण एतदेव वाक्यं--"चवुविशतिराख्याता 

भूमेस्तु परिकस्पना?--इति पठितम् । तत् षोडशाङ्गरुस्य प्रयमावखानं मण्डलस्यागन्तन्यत्वेन । 

तदपि अनन्तभौवगम्बमूमेरङ्गलानां परिगणनविषयमिति न कश्चिद्धिगोषः । यदा व॒ दिव्यकतुः 

पदं षोडशाङ्खरादधिकं तदा तत्पदसम्मिते मण्डलं अनरिष्टङ्गलं भन्तरालमि्येवं दवातिंशदङ्ग- 

र्ता संपादनीया ॥' (कीरमिश्रोद्य, २५६) 
7. मण्डर तदन्तरम्” इति शृद्रितमिताक्षरा भपराकं बीरमिश्रोदथाणामाहत- 

पाठः. 

29 



२२६ शलयकल्पतसः, [४० 

पितामहः 
पण्टठे मण्डरे देयाः कुशाः शाक्लषचोदिताः | 

विन्यसेत्तु पदं कत तेषु नित्यमिति स्थितिः ॥ 

हारीतः 

पराश्खस्तत तिष्ठ प्रसारितकराङलिः । 

आद्रैवासाः शुविशैव शिरस्यारोप्य पतकम्' | 

पितामहः 

पिमे पण्डठे तिषटेखाङ्युखः भाञ्जणिः शुचिः | 
क #९ 

रक्षयेयुः प्षतादीनि दस्तयास्तस्य कारिणः ॥ 

विष्णुः [११, २०. 

करौ भपर्दितव्रीहेस्तस्यादावेव रक्षयेत् । 

नारदः [४ २०१] 

हस्त्षतेषु सर्वेषु डयोद्धसपदानि तु । 

तान्येव पुनरारक्षे्तद्धस्तां बिन्दुकितिताः ॥ 

1. ^. 9. 3. ज, द &'५ 8.18. (2) 0112 {€ {18 ₹6186 ण 

प्रदम च € ०88 9 ९8४ 011]. 201 एतु०क, 0९111110 कात्र 

1116 86604 1817 01 116 86601 &1०1 ४. ¶1ला7 €> 18 8180 धिप 71 

11181 ए 08.868. 

2. {1116 [2888४268 छ 11611 {010 क 916 ९1567 170 ९07118९ ०146 

0४ ^..8. 8. द, न; ४१9. 8. (४) पः प्ट णन ४6 एवन्पय 

218. 60116006 07) 00067, 11040044) क 1676 16668897, 

8. ककषेडधशो भिन्दुषिचित्रितो-द; पुनसेकषे्धस्तां भिन्दुबिचितितोः, मु. ना, स्मृ. 



हयवदारकाण्डे अप्िषिधिः {8 

तथाः [पितामहः 

सप्ताश्वस्थस्य पत्राणि शमापताक्षतानि च। 

हस्तयो निक्षिप्तस्य प्तन्तून् सवस्य सप्त च ॥ 

पिप्पङाज्जायते हरिः पिप्पलो हक्षराट् स्मृतः । 

^ततस्तस्य पठाश्ानि नियोज्यानि मनीषिभिः ॥ 

अंसिदीनंः समं ठता अष्राङ्गुरपयापयम् । 
पिण्डं तु तापयेदग्न भ्वश्वाश्रतस्रिकं सपम् ॥ 

‹अंसिहीनम्' कोणरहितम् । 

नारदः [२८८-२९५] 

नादेव छोहकारो यः कुश्षश्रापि कमणि । 
णे ०) ० च, $ छ 

रष्मयोगशवाग्रां तेनाप्नां तं तु तापयत् ॥ 

अप्निबणेमयःपिण्डं सुस्फुलिङ्ग 'सुरक्तिकम् । 
पञ्चाश्चत्पाटिकं भूयः कारयिता शचिद्धिनः ॥ 

तृतीयतापतप्ं तं ब्रयात्सलयपुरस्छृदः । 

शुण्विमं मानवं धर्म छोकपा केरपिष्ठितम् ॥ 

1, 116 11166 २€7'8९8 816 110८ 0 पात् वा ॥71€ 7111116 (द ०१४. 

(€. १०11), 911 076 18 2{{110प्६ {० पितामह 0$ "16 मिताश्चया (२, १०३. 

१०५) 

2 

3 

4 

+ 

6 

¶ 

, ततः सूत्रेण बेष्टयेत्-द, ज, ^. 9. 2. %11त 8. 1. (2) 

, बह्िः-द, 

. अतः तस्य-ज, द्. 

, अब्रि्हीनं-ज, द. 

, &. 8. 23. न 816 9. 3. (४) -पञ्चाश्चत्षणिकं समम् 

, &. 9, 8.) ज, द 2110 9. ए. (४)-सुरंजितम् । 



२१८ शष्यकेर्पतसः [४१ 

त्वमग्रे सवेदेवानां पविलं परमं सुखम् । 
त्वमेव सवभूतानां हृदिस्थो बेत्सि चेष्टितम् ॥ 

सत्याचते च जिहायास्त्त्तः सभुपरक्ष्यते । 

वेदादिभिरिदं भोक्त नान्यथा कतुमदेसि ॥ 

अनेनासाविदं भक्तं मिथ्या चेदमसौ वदेत् । 
सवथा च यथा मिथ्या तथाऽग्निं धारयाम्यहम् ॥ 

स एष त्वां धारयति सल्येनानेन मानवः 

सत्यवाक्यस्य चस्य त्वं शीतो भव हुताशन ॥ 

परषावाक्यस्य पापस्य दह हस्तौ च शज्ञापितः। 

अग्रुपथ च पतस्थमभियुक्तं यथाथेतः॥ 

संश्राव्य मूध्नि तस्येव न्यस्य देयं यथाक्रपम् । 

पितामहः 

° तापयित्वा ततः पथादुभरिमात्राहयेच्छचिः। 

०[आवाहनन्तु देवानां त्वा पूं विधानवित् ।।| 
त्वमग्ने वेदाश्चसारस्त्वं च यङ्घेषु हूयसे ॥ 

स्व धखं सवेदेवानां स्वं घुखं ब्रह्मवादिनाम् । 
उदरस्थो हि भूतानां तथा बेत्सि शुभाशुभम् ॥ 

+"पापं पुनासि वे यस्मात्तस्मात्पावक उध्यसे । 
पापेषु दशेयात्मानमर्चिष्मान् भव पावक ॥ 

1, (पापिनःः-वबि, 

2, (तपिते व॒, वी, मि., २६१. † 

8, [11~श€8€ ०001४16 एक ॥16€ 2188. प 116668887फ; 16810160 

{010 वी, मि.; २६१ 

4, वी, भि.) 4. 8. 3. 84 9. 2. ()-पापा्पुनासि 



ध्यबहार काण्डे अभिविधिः. २२९ 

अथवा श्ुद्धभावेषु शीतो भव महाबरः । 

आयतं छेलिहानस्य जिहयापि समादिशेत् ॥ 
# भ्य [कः 

आयसं ॐेछिहानस्येति । निहया केजिहानस्याप्यायसयोगे तन्मन्तं 

समादिशेदिलययेः । 

“विष्णुः [१ १, १०-१२. 

अभिमन्त्यास्य करयोन्यसेत्तं गोहपिण्डकम् | 

स्वप्ने सेभूतानामन्तश्चरसि साक्षिवत् ॥ 

स्वमेव रे विजानीषे न विदुयानि मानवाः | 

व्यवहाराभिश्षस्तोऽयं मानुषः शुद्धिमिच्छति ॥ 

तपरेन सश्चयादस्माद्धमेतस्नातुपहसि । 

या ज्ञवरक्यः [२, १०४-१०५] 

त्वमग्ने सवेभूतानामन्तथरसि पावक । 
साक्षिबतपुण्यपापेभ्यो ब्रूहि सलं “कवे मम ॥ 

तस्येत्युक्तवता रोहं पञ्चाशस्पकिक सममू । 
अभ्रिबणं न्यसेत्िपण्डं इस्तयोरुभयोरपिः ॥ 

1, वी. भि. ^. 9. 8. 210 9. 23. (9)-हुतारन 07 महाबल 

2. ¶1118 11116 18 01116 फ़ 1771081 0106818 प 18 116९९88, 

^ [0४119 ([. 1706) ९1४९8 1४, 9०५ 80 १0०९8 [२8 प्र 21819, 10 1118 
{1४141410 [. 608. 

8. 4. 9. 3. ४70 9. 13. (9) 10101 2111106 {1686 61868 ॥0 
६६१०. (6 ९0111प६९त ०1व€ा 11 4.9. 03.) ° #11670 ज, द 10 8.98. 

(४) 876 00४10प्8]$़ 00168810 8 {187 4. 8. 23. 28 11886106 
ि0ा ध ठाः 8. फ 1086 079४ कटा6 101] 2178864. 

4. करे-उ, 
०. 116 000 प्66त् ०रवल्या 710 #6 हठ) मं क्प्ल] 6008 

0676. 



४६० ~ छस्यकरेयतकः [४५ 

नारदः" 

इत्युक्त्वा दस्तयास्तस्य परदचयासििण्डपावक्रम् । 

| “छुपरतर सुस॑युक्तं विस्फु लिङ्गाचिरुद्धतम्ः ॥ 

पिण्डं एृदीखा सन्दंरोर्विदुद्ज्वागासमपरभम् । 

पितामहः 

^ततः समघ्रुपादाय राजा पमेपरायणः | 
सन्दशेन नियुक्तो बा हस्तयोस्तस्य निक्षिपेत् 

विष्णुः (१ म} ५५-५। 

ततस्तताप्निवणं ङोहपिण्डं पश्वाशत्पलिक दद्यात् । तमादाय नातिदरतं 
न च बिम्बितं मण्टेषु पदन्यापं वेन् व्रजेत् । ततः सक्षम मण्डलमतीय 
भूमौ रोहपिण्डं पातयेत्ः । 

वृङ्करिखितौ 

अथवा 'सप्ताश्वत्थपणान्तरितं पषोडशपरमभ्रिवर्भ लो हपिण्डं अञ्ञरि- 

नादायः सप्तपदमयादां गञ्छेत् ॥ 

नारदः [४, २९६-२९७, २९९] 
हस्ताभ्यां तं समादाय प्राङ़िवाकसमीरितः । 

स्थितवेकस्मिस्ततोऽन्यानि व्रजेत्सक्ष तनिद्यगः' ॥ 

, वि०६ 0 पात प शङ् [तव् ल्म ० 24450114. 
, सुसम्तप्तं सुव॑भुक्त-द. 

मिद्ेतम्-द, 
ततस्तत्समुपादाय-द. 

. जष्यात्-मर, बि. स्मृ, (12, 7} 
, सपताश्वत्थपणाम्तरि तषोड रपद. 

7, तथा-वी, भि, २५८. 
, 2118917 17 व गाङ़'# €). 
, तनेत्सत शनेः शनेः-ना, स्पृ, (१०18 612.) 

=> छ ¢ € क !~ 

€© ॐ 



1. 

2. 

3, 

4. 

यवहार काण्डे भधििधिः बदेष 

असम्भ्रान्तः शनैगच्छेदक द्धः सोऽनटं प्रति । 

न पातयेत्तापपराप्यग् या भूमिः परिकलिपता ॥ 

न मण्रमतिक्रामेन्न श्वाबोक् स्थापयेस्पदम् । 

अष्टमं मण्डलं गस्वा +नवमे निक्षिपेदूबुधः ॥ 

"पितामहः 

त्वरमाणो न गच्छेच खस्थो गच्छेत् शनेश्शनेः । 

न मण्डलमतिक्रामेत् नान्तरा स्थापयेत् पदम् ॥ 

अष्टमं मण्डलं गत्वा नवमे निक्षिपेद्बुधः । 

कालिकापुराणे 
पण्दरानि तथा सप षोटशाङ्लमात्रतः । 

तावदन्तरतो गच्छेत् "रत्वा नवतृणे क्षिपेत् ॥ 

याक्नवरक्य; [२ २०७] 

अन्तरा पतिते पिण्डे सन्देहे ब्रा पुनैरेव् । 

(१18 11116 18 10६ पत् 1 च 0 6 670, 

तां सम्प्राप्य-द, 

नाप्यगक् खाप-द. 

ततोधिं बिसजेन्नरः-ना. स्मृ, 1118 1116 18 [1४९6 1010601४16] ए &ल 

पातयेन्न तमप्राप्य 7" च०11ई*8 €. 

9. 116 {पा 11168 07 पितामह 211 का. पु. 2416 11881 10 {1९ 

(वक्षतः फाक्1प्टात॥. 

6, 

4, 

मानतः-द्. 

गत्ना-द 



२६२ इष्यकल्पतयः [४० 

पितापषह 

'भयातेः पातयेचस्तु वणं च न विभाष्यते । 
पनरारोहयेष्टो हं स्थितिरेषा द्दीडृता ॥ 

कात्यायनः [४४१] 

गप्रञ्वाटेनामिशस्तशरेरस्यानादन्यतर दद्षते । 

अदग्धं तें बिदूर्देवास्तस्य भूयोऽपि दापयेत् ॥ 

पितापहः 

ततस्तद्धस्तयोः प्रास्येदूर्वाहयन्वा यदि वा यबान् । 
निर्विशङ्केन तेषां तु हस्ताभ्यां पदेन ठते ॥ 

@ ® 6 ज 

निर्विकारे दिनस्यान्ते श्रद्ध तस्य विनिदिशेव् । 

नारदः [४, २०२-२०३] 

^तस्येधं शक्त पिण्डस्य इयात्करनिरीक्षणम् । 
पवेषटेषु चिहेषु ततोऽन्यत्रापि रक्षयेत् ॥ 

मण्डलं रक्तसङ्ाशच यतान्यद्राभ्िसम्भवम् | 

ऽसो ऽत्रिशुद्धः सुवित्तेयोऽसत्यधमेग्यवस्यितः ॥ 

भ्यदा तु ज भ्विभाव्येते दग्धाविति करौ तदा | 

्रीहटीनतिप्रयनेन सप्तवारंस्तु मदेयेत् ॥ 

1. भयात्त पातयेचस्तु-द. 
2. तृणे-द, 
8. प्रस्वरुदधिश्च युक्तश्चेत्यानादन्यत द्यते । 

ते दग्धं न विदुदैवास्तस्य मूयोऽपि दापयेत् ॥ दृण्डाविषेके 
4. (1116 18॥ {० €1088 816 71188771 17 च 0118 €त70. 
५. सोविद्चद्स्तु-द. (स विद्युद््ः" इति उ; 'सत्यधमं' “सोऽवि, (असत्यधमः इि 

धपराकं (७०८), स्मृतिचन्द्रिका (1). 269), व्यव. सो. 
6. यत्पुनर्न-मु., ना. स्मृ. ; '्दग्धावेतौ' सु. ना. 
1. व्रीहीन् प्रयद्य यकेन इति मु. ना. 



ध्यवदहारकाण्डे भभनिविधि। २३६ 

मर्दितो यदि नो दग्धः सम्येरेवः विनिभितः। 
मोष्यः° शुद्धः स सतख दग्धो दण्ड्यो यथाक्रमम् ॥ 

विष्णुः [११ <] 

यो हस्तयोः इविद्ग्धस्तमशरुद्धं विनिर्दिशेत् । 
न दग्धः सवेथा यस्तु स विशुद्धो भवेश्नरः ॥ 

ददः" 

अयस्तप्ठं ठु पाणिभ्यामकंपनतैस्तु सप्तभिः । 

अन्तर्हितं इरन् शुद्धस्त्वदग्धः सप्तमे षदे ॥ 

1. रेव॑-द, 

४. वाच्यः-द. 

8. दग्धो यथाक्रमात्-न; दग्धोऽदग्धो यथाक्रमात्-द. 
4. ^. 8. 3., न, द &० 8. 3. (४) 88 ₹6][ 28 ^ [91 ]४ (2. 705) 

016 116 &०र‰ एलृ८ क 98 0011) "वृद्धः. ४117542 ९1168 1४ (7 प~ ववद्पि 
सरणम् (२, १०३). 0016 11168 2180 11691 11 85 21001008, 
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४१ 

अथ तोयविधिः 

पितामहः 
तोयस्यातः परवक्ष्यामि विधि धम्यं सनातनम् । 

पण्डटं पुष्वधृपाभ्यां कारयेत्तु" विचक्षणः ॥ 

शरान् सेपूजयेद्धक्लया वेष्णवं च धनुस्तथा । 
मण्डपे पुष्पधूपैश्च ततः कमे सपाचरेत् ॥ 

कालायन; [४४२] 

+शरांस्तानायसेरमेः प्रङर्वीत विशुद्धये । 
बेणुकाण्डमयांश्ेव प्िप्ता च सुदटं क्षिपेत् ॥ 

पितामहः 
ल्त च क्षतियः कायेस्तदहसिब्राह्मणोऽपि बा । 
अक्ररहदयः शान्तः सोपवासस्तयथा शुचिः ॥ 

इषन्न प्रक्षिपद्धिद्रान् मारुते चातिधावति । 

विषमे भूप्रदेशे श्व दृक्षस्थाणुसमाङ्े ॥ 

नारदः (४) २०७] 

करं धनुः सप्शते मध्यमं षट्च्छतं स्मृतम् । 

मन्दं पश्चश्चतं हेयमेष क्ेयो पतुरविधिः ॥ 

¢. 8. 8. ज, द ४1 9. 13. (४)-पूजयेत् 10" कारयेत् 

शारं जुपूजयेद्धश्त्या-बि. 
हि क्06 8प्]0116त ए ^. 9. 28., ज, द 811 8. 3. (2) 

शरांस्त्वनायतेरगे-द. 
तुउ, 



ऽयव्ारकाण्डे तोयचिधिः २३५ 

धुः सक्षशतमिति । यद्धचुः बद्धश्यं सक्तभिषपरशतैः शरपूरणपयन्तं 

नमति तच्तथोख्यते । एवं षट्च्छतमिलयाध्पि ॥ 

पितामहः 

मध्यमेन हु चपिन प्रक्षिपत शरत्रयम् । 

हस्तानां तु श्रते साधं रक्ष्यं कृत्वा विचक्षणः ॥ 

1 च, क 

तेषां च पेषितानां हु शराणां श्ाख्लचोदनात् ' 
मध्यमस्तु शरो ग्राह्यः परुषेण बलीयसा ॥ 

शराणां पतनं ग्राह्य सपेणं परिवजेयेत् । 

सपेन् सपेन् चरो याति दूरादरतरं तु सः॥ 

काल्यायनः [४४३ 

क्षिस्तु मन्ननं कायं गमनं समकारिकम् । 
गमने त्वागम; कायः पुमानन्यो जरे बिरेत् ॥ 

श्षिप्ैः" शर; । 

विष्णुः (१२, २-४.। 

[अभिमन्तितमम्भः भविरेत् ।] ततेसमक्रां च नातिकरगृदूना धुषा 
पुरुषोऽपरः शरमोक्षं" योद् । 

बहस्पतिः (८) ६२ 

अप्सु प्रविश्य! पुरुषं परषयेत्सायकतरयम् । 

ठ-द. 
, चागमे चाम्यः-द ; त्वागमे तुस्यं-बरि. 

, शारश्षेपम्-मु. वि. स्मू, 

, प्रबेश्य-द, वी, मि.) २७१, # == 22 ।~ 



९६६ हृत्यकरपतयः [४१ 

पितामहः 
स्थिरे तोये निमजेत्तु" न प्राहिणि न चारपके । 

तृणरेवाङर हिते जरौकामरस्यवर्जिते ॥ 

देवखातेषु यत्तोयं तस्िन् इयाद्विशोधनम् । 
"आहार्यं वजेये्ोयं शश्घव्ेगनदीषु च ॥ 

श्राहिणि' प्राहाख्यपाणियुकते | 

नारदः [४, २०५ 

नदीषु नातितरेगाघु तटागेषु सरःघु च। 

हदेषु स्थिरतोयेषु कुय।त्युसां निमजनम् ॥ 

विष्णुः [१२, २-२)] 

पङ्रोवालदूषग्राहपरस्यजकोकादिवर्जिनेऽम्भसि । तत्रानाभिमप्रस्याराग- 
द्वेषिणः पुरुषस्यान्यस्य जानुनी गरदीत्वाभिमन्तितमम्भः प्रविशेत् । 

नारदः [४, ३०८. 

व्राह्मणः क्षियो वेश्यो रागदषविवर्जितः | 

नाभिमात्रजरे स्थाप्यः पुरुषः स्थाणुवरद्री ॥ 

तस्योरं प्रतिग्रह्माथः निमजद भिश्चापवान् | 

त~द. 

, आहारं वनयेनिवयं -द, बि, ल. 

, ^. 8. 23. शीघधगासु नदीषु 

, (नदीषु नातिवेगासु सागरेषु वेषु च । 

हृदेषु देबखतेषु तडागेषु सरःसु च ॥' इति मु. ना. 
४. 118 119]{-९७786 18 1101 पाते 7 ना स्तर, (4011 '8 ९१.) 

6, ^, 9. 8. ज, द 80 9. 23, (४)-परिवंगरह्य 

ति ©> £>) ॥= 



ध्यवहारकाण्डे तोयविधिः २३५७ 

याङ्वरक्यः [२) १०८। 

सत्येन माभिरक्ष" वरुणेत्यभिशाप्य कम् । 
नाभिदघ्रोदकस्थस्य एदीस्वोरु जलं विशेत्" ॥ 

‹अभिश्नाप्य' शपथं कारयित्वा । कम्' पानावम् । 

विष्णुः (१२, ७-८. 

त्वमम्भः सवेभूतानामन्तश्वरसि साक्षिवत् । 
त्वमेवाम्भो विजानीषे न विदुयोनि मानवाः ॥ 

व्यव हाराभिश्चस्तोऽयं* पानुषस्त्वयि मन्ति । 

तदेनं संक्षयादस्ाद्धमेतस्रातुमहेसि ॥ 

तोय सवं प्राणिनां प्राणः खषटेरायं तु निपितम् | 
शुद्धस्त्वं कारणं परोक्त द्रभ्याणां देहिनां तथा ॥ 
अतस्त्वं दशेयासानं शुमाशुमपरीक्षगे । 

नारदः (४, ३१६-३१७] 

सल्यारेतविभागस्य तोयाभ्री स्पषटढृत्तपौः | 
अद्धथशाभ्रिरभूचस्मात्तसात्तोये विशेषतः ॥ 

क्रियते धमेततवङेदूषितानां विशोधनम् ) 
तस्मास्सलेन भगवन् शजङेर तराहुम्सि ॥ 

1. सत्येन माभिरश्च त्वम्-इति भिताक्षरापाठ 
2. (सत्येन मामिरश्चस वर्णः इत्येवमन्तेनोदकमभिमन्भ्य नामिप्रमाणोदकखस्याति 

ष्ठस्य बटिनः पुरुषस्योरू हस्ताभ्या गृहीत्वोदकं प्रविशेत् । पुन्ज॑ल्ग्रश्णमादरारथम् (षिश्वरूपः) 
8. यंन मानुषाः-द 
4. शतोऽव॑-द 
6, कारिणो-द, 
6, जल सं्ञादुमहंछि-मि, 



२६८ ईद्यकस्पंतषः [४१ 

कालिकापुराणे 

पष्चेनं वण सं हि अस्मादेवाभिश्चापतः। 

शरुद्धभेदतिकारुण्यादभिमन्त्य जके क्षिपेत् ॥ 

नाभिमातरोदकस्थस्य पुरुषस्योरं प्रश्् बे । 
परणम्य देवतामिष्टं तस्मिन् पप्र जे बिश्व ॥ 

शङ्खलिखितो 

४सदसचच तवमेव वरुण उभयाः प्रतितिष्ठतः। साथे सलं चिदं देव, वरुण, 

त्वमेव तद्वरूहि वरेण्यं तदादिशषख । इति 

पितापरहनारदोः 

शरम्रपेपणस्थानाद्ुवा जवसमन्वितः । 
गच्छेत्परमया शक्या यतासों मध्पमः शरः ॥ 

परध्यपं शरमादाय पुरुषोऽन्यस्तथाविषः । 

परल्यागच्छेतत् बेगेन यतः स पुरुषो गतः ॥ 

आगतस्तु शरग्राह्यी न पष्यति यदा जटे। 

अन्तजेरगतं सम्य तदा शुद्धि बिनिर्दिशेत् ॥ 

बृहस्पतिः [८, ६१ 

आनीते मध्यमे चापे! प्राग; शुचितामियात् । 

1. ^. 8. 8., द, ल 814 8. 23, (*)-8प])]्ग #6€ 7181116. 1116 $6€1868 

प1116)1 0110 916 10८ 281४१४३. 

2, {6810760 {07 14111170 4444, 1. 270- 1116] 61168 11 

10 पः: वरुणामिमन््णमन्तः शं सङ्िक्जिताभ्यां दथितः। 
३, ना स्मृ, ४, ३०९-३२२. 

4, 4. 8. 8. ज, द् 94 8. 2. (४)-बणे ण चपि 



भ्यवहारक्ाण्डे तोयविधिः 2३९. 

'वितामहनारदौ 

अन्यथा न विशुद्धः स्यादेकाङ्गस्यापि दशेनाव् । 
स्थानाद्वान्यत्र गपनायस्मिन् पू निषेशितः॥ 

कालयायनः [४४४, ४४५] 

शिरोमात्रं तु दृश्येत न कर्णो नापि नासिका | 
अप्छु भवेशने यस्य शुद्धं तमपि निर्दिशेत् ॥ 

ऽनिमलञ्योल्णुते यस्तु शृष्शेसख्ाणिना नरः । 

“पुनस्तत्र निमज्नेत्स देशविह्विभावितः ॥ 

, नारद, ४, ३१२. 

. 4. 9. 3. ज) द &्7त् 8. 28. (४)-रारिमा 

. निमभः प्रनते यस्तु-द, 

. 4. 8. 1. ज, द &1त 8. 3. (&)-पुनस्ततन निमजेव सख्रदेशचिहमावितः। 



| ® 

अथ विषविधिः 
तल्ञ नारदः [४, ३१८-३२१) 

अतःपरं परवक्ष्यामि विषस्य विपिन्ुलमम् । 

"यस्मिन् काठे यदा देयं यादृशं च प्रकीर्तितम् ॥ 

याबन्मावरं सद्दिष्टं घमेतत्वाथदर्दिभिः । 
तुखयित्वा श्षरत्कारेः देयमेतद्धिमागमे ॥ 

नापरह्नि न मध्याहे न सन्ध्यायां च धमेवित् । 
शर द्रीष्मवसन्तेषु वषोष्ु च विवभयेत् ॥ 

+भग्रं च श्धारिते चेत्र धूपितं पिभितं तथा| 
काठ्ररमठायं च विषं यत्नेन वनयेत् ॥ 

पितामहः | 

चारितान्यतिजनीणानि कृलिमाणि तयैव च । 
भृमिजानि च सर्वाणि विषाणि परिवजेयेत् ॥ 

ओषधीमेन्त्रयोगां श पणीनन्यविषापहान् । 
कतः शरीरसंस्थां च गूढानन्यान् परीक्षयेत् ॥ 

1. अभिशस्त पुरुषस्य सत्यासत्यपरीश्चायं यवप्रमार्णं विषं देयम् । तत्र शरष्काले अश्व- 
युक्षार्तिकमासयोः । तथा हि माधमागक्षीषयोरिति । (असहायः) 

2. वादशं परिकीर्तितम्-ना, स्मृ. 

8. कृते कारे-द ; व्वेच्छतः काले-नि. 

4. अत्र॒ चारितभग्रधूपितमिभितानि कतकारणाद्र्जितानि कालकूटालानुधिभे च 
भतिरोद्रलातिवयाद्र्जिते-- (असहायः) 

5. चारितश्चेव-द. 



४८.५०४ -२८` विषविधिः २७१ 

कात्यायनः [००६-४४९) 

अनजशृङ्कनिभं श्यामं सुपीतं भूङ्गसम्भवम् । 

भङ्गे च श्रङ्खवेराभं ख्यातं तर्छ्ङ्धिणां विषम् ॥ 

"रक्तं तदसितं इयौत्कटिनं चैव तत्षणात् । 

अनेन विधिना ज्ञेयं विषं दिव्यविश्षारदेः ॥ 

प्वत्सनाभिनिभं पीतं वणे्नानेन निश्चयः 

शुक्तिशङ्गाङ़तिभेङ्ग वियात्तद्रससनामकम् ॥ 

मधुक्षीरसमायुक्तं खच्छं वीत तत्क्षणात् । 

बाह्यमेवं समाख्यातं रक्षणं धमेसाधकषेः ॥ 

नारदः [३, ३२२] 
शाङ्ग ेमवतं शस्तं वणेगन्धरसान्वितम् । 
अकरतिममसगरूदममन्त्ोपदहतं च यत्ः ॥ 

यवाः सप्त प्रदातव्याः शुद्धिहेतोरसंश्चयम्! । 
शङ्किणो वत्सनामस्य हिमजस्य विषस्य वा ॥ 

नारदः [४, ३२४] 
वषास षड्यवा पात्रा ग्रीष्मे पश्च यवाः स्मृताः । 

ऽहेमन्ते वा सप्र यवाः श्वरयरपास्ततोऽपि हि ॥ 

1. 4. 8. 28. 8. 89. 8. (2)-रक्तं श्यामं सितं कुयात्; रक्षखथमसिते कुर्यात्-न; 
रक्तस्थमसितं कुयात्- 

2. वत्सछनार्निर्भ पीतं-द. 

3. (अमिन तत्परदातर्ग्यं श्चत्रतिरश्द्रयोनिषु' इति मु, ना, स्मृ. 
4. अत्त बनमानलप्रमाणबलपेश्चया वधग्रीष्महेमम्ताल्रयोऽप्येते ऋतवो गष्टीता शइ्ति- 

असहायः 
५. “हेमन्ते सस बाटो बा शरचस्यापि नेष्यतेः-इति बु. ना. स्मर 
9. शरयस्यां ततोऽपि हि-उ,, बि. 

31 



2७९ छल्यकदपवतरः [७१ 

कात्यायनः [४५०] 

पूवा शीते देशे विषं दथास' देहिनाम् । 
घृतेन योजितं ष्णं पिष्ट शविंशद्गुणेन ह ॥ 

शङ्खनारदोः 

दथाद्विषं सोपवासः देवब्राह्मणसन्निधोौ । 

धूषोपहारमन्त्े् पूजयित्वा महेश्वरम् ॥ 

द्विजानां सन्निधावेव दक्षिणाभिषुखे स्थिते । 

उद ङ्मुखः प्रादभुखो वा ददाद्धिः समाहितः ॥ 

पिषापहः 

दीयमार्म॑ः करे त्वा विषं तु परिशोधयेत्! । 

विष त्वं ब्राह्मणा शष्ट; परीक्षां दुरात्मनाम् ॥ 

पापेषु दक्षयात्माने शुद्धानाममृतीःभव । 

"विष्णुः [१२, &-७] 

विषत्वाद्विषमत्वाचच करस्वात्सवेदोहिनाम् । 
त्वमेव बिष जानीषे न विदुयानि मानवाः" ॥ 

1. देय त~द. 
१. विंशरुणेन तु-षि, 
8, ^. 8. ए. द, न 9 8. 8. (४) 1४९९ मनुनारदौ-- 12^0१५१1००4४4, 

(0. 2476) 886ा17€8 16 61868 10 कश्प्प्र : [प प्राल्क ४6 001 10 € 

{070 171 #शा् 07 51४४. 

4. दद्यादि सोपवासाय-द, बि. 
8. मे-द. 
6. शापयेत्-द, 
, तं भष-द. 

8, ^. 8. 8. ज, द ९५ 9. 23. ()-विष्णुः' इति 

9. मानुषा+-द, 



1. 

2. 

४. 

4. 

२. 

व्यघहारकाण्डे विषविधिः २७१ 

ग्यवहाराभिश्चस्तोऽयं मानुषः शरुदधिमिच्छति । 

तदेनं संशयादसादमेतस्ञाठुमहेसिः ॥ 

नारदः [४, २२५] 

विष स्वं ब्रह्मणः पुः सत्यधमेष्यवस्थिकं । 

क्लोधयेनं नरं पाषास्सल्येनास्यापरतो भवः ॥ 

यात्नवरक्यः [२ ११०-१११। 

ऽविष त्वं ब्रह्मणः पतरः +सलयधमेग्यवस्थितः । 

तायखासमादभीक्षापास्सलयेन भव पेऽपृतभ् ॥ 

ऽएवघुक्तवा विषं शाङ्ग मक्षयेद्धिमशेरनम् । 

नारदः [७) २२६ 

छायानिवेशितो रक्ष्यो दिनश्चेषमभोजनः | 

विषवेगहमातीतः थद्धोऽसो मनुरत्रवीव् ॥ 

पितामहः 

भक्षिते तु यदा खस्थो मृरछोच्छरदिविवनितः । 

निर्विकारो दिनस्यान्ते तं शुद्धमिति निर्दिशेत् ॥ ` 

दसि-द, इति-उ. 

सतय नास्यादरेतं भव-वि, 

त्वं विष ब्रह्मणः-मु. या, स्मृ. 

सत्यधर्मे-मिताक्चसा ; सव्ये धम (अपराकः) 

एवमिति प्रकाराथम् मम््रानधिङ्तस्यानमि्स्य वायमेवार्थः पर्यायवचनैर्वाच्यो य्था 

स्यात्! शाङ्गवचनं म्द वीर्यविषनिन्रत्ययम् । हेमषचनं काटकूटादिग्युदाखा्थम्-- (विश्वरूपः) 



१४७ $स्यकरपससः | [४२ 

विष्णुः १२, ५] 

"विषं वेगक्रमापेतं सुखेन यदि जीयते । 
विशुद्धं तमिति ज्ञात्वा दिवसान्ते विसजेयेत्" ॥ 

बहस्पतिः [८) ६५४ 

विधिदतं विषं येन जीणं मन्त्रौषपेविना" । 
स शुद्धः स्यादन्यथा त दण्ड्यो दाप्य तद्धनम् ॥ 

पितामहः 

तिरालं पश्चरातं वा पुरुषे; खैरधिष्टितम् । 
कुहकाशङ्कया राजा धारयेदिव्यकारिणम् ॥ 

1. पिषवेगङ्कमा-द, 

2. विर्वेजेयत्-द, 

3. 4. 9, 3. ज, द 2114 9. 1. ()- 

५. षधि विना-ज, द, 



२ 

अथ कोशाविधिः 

तत्र नारदः (४) ३२७-३२८। 

अतःपरं प्रवक्ष्यामि कोशस्य विधिश्ुत्तमम् । 

शाखुवरिद्धियेथा भोक्तं सवेकााविराधिनम् ॥ 

ूरकाहनि सोपवासस्य स्नातस्यद्रेपटस्य च । 

धसथूकस्याव्यसनिनः कोशपानं विधीयते ॥ 

शच्छतः भ्रदधानस्य देवनत्राह्मणसभिधा । 

'सशूको"ऽत सलयेन दिभ्यकरणे निःशङ्वान् । 

पितामहः 
भक्तो यो यस्य देवस्य पाययेत्तस्य (तलम् । 

समभावरे तु देवानामादियस्य च पाययेत् ॥ 

दुर्गायाः पाययेश्चोरान् ये च शस्ोपजीविनः 

भास्करस्य च यत्तोयं ब्राह्मणं तन्न पाययेत् 

1. अत्र यावेतौ पुरुषौ व्ितौ तौ द्वावपि सर्बावखत्वाद्वेवताभिः पूर्वपरिहतो । तेन 

नेदैवयौ तौ कोशदिव्ये वर्जिताविति---शेषं सुबोधम् । (असहायः) 

2. ^. 8, 13. ल, द ४,५१ 89. 1. (४)-सूद्रकस्य ; सद्यक, उ, वी. भि. २७८. 

3. {18812 10 व 011'8 €. 

4. तं नरम्-द. 

५, "भास्करस्य ततोन्यांस्तु नाक्षणांश्च न पातयेत्'-र, बि. 



२४६ छृष्यकस्पतसः [४३ 

दुगोयाः लापयेच्छररमादिलयस्य च मण्डम्" । 
इतरेषां तु देवानां सलापयेदायुधानि ब ॥ 

प्ाङ्शखं कारिणं छत्वा पाययेलखखतित्तयम् । 
पृवोक्तेन विधानेन सातमद्रेपटं" शुचिम् ॥ 

(समभव देवताविषयकमभक्तिसाम्य इत्यथः । 

बहस्पतिः [८; ६६] 

यद्धक्तः सोऽभियुक्तः स्यात्तदेवायुधमण्डलम् | 

क्षाल्य पाययेत्तस्माज गातुः प्रष्तिल्यम् ॥ 

विष्णुः [१४, २- 

उग्रान् देवान् समभ्यस्य तत्स नोदकाव् प्र्टतित्रयं पिबेत् । इदं मया न 
कृतमिति स्याहरन् देवताभिश्ुखः । 

अचेयिता तु तं देवं पक्षास्य सछिङेन च | 
एनश्च श्रावयिता तु षायेत्सखतिल्नयम् ॥ 

कालयायनः (४५२) | 

खर्पेऽपराधे देवानां सापयित्वायुधोदकम् । 
पाय्यो विकारे चाश्चद्धो नियम्यः शुचिरन्यथा ॥ 

पाय्यः पायायितव्यः । नियम्यो! '्दण्डयितय्यः | 

1. मण्डले-द. 

2. माद्राम्बरम्-द. 
8. 4.9. 1. नद् ४५ 3. 8. ()-जलं तु; 1741017० 44 4/4, (0. 278) 

188 जलाच ४11५ 61168 11811 01 {116 शटा र6 {ता पदी दरसरक9 [२, ११२ 
4. (अभ्यस्य देवतां लाप्य जलस्य प्रखतिन्नयम्-नारदस्परति [४ ३२९] 
5. स्श्ल, च. 0. 272 ; पुनश्च 01 एनश्च-उ, 

6. दण्डथः-द, 



भ्यवह्1र कण्डे कोटाविधिः २७४३ 

"विष्णुः [१४, ४] 

यस्य पयेद्द्विसप्ताहात्तिसप्ताहादथापि वा | 

रोगोऽ्नज्नातिमरणं राजातङ्पथापि षा ॥ 

तपशुद्धं विजानी यात्तथा शद्ध विपयेयेः | 

पितामहः 

तिराल्ात्सप्ररावाद्रा लिसप्राहादथापि बा । 

वेकृते यस्य “ट्येत पापकृत्त तु मानवः । 
र| 5 ¢ ७ 

तस्यकस्य न` सवस्य जनस्य यदि तद्धवेत् । 

रोगोऽ्िङ्गातिमरणं सेव तस्य विभावना, ॥ 

फात्यायनः [४५६-४५८] 

अथ देवविसंवादातिसप्राहात्त दापयेत् । 
अभियुक्तं प्रयतेन तमथ दण्डमेव च ॥ 

तस्येकस्य न सवेस्य जनस्य यदि तद्धेत् । 
रोगोऽशिङ्गोतिमरणं ऋणं दद्यादमं च सः ॥ 

1. [धता पा 4.9. 7. जद ४189. 2. (४) पगा पह 0 
रह. "राजदण्डमयापि' (अपारक, ७१५) 

2. [(1/व017010444ु4, (7. 280) त्०णणला€६ ॥1€ वृ्ज॑क्िम) : 
दिव्ये च ज्युद्धं पुरप्ं सत्कुयाद्धा्िको वृषः । 

8. द्विस्ताहादथापि वा-वि, स्म. च., }. 274. 
4. पद्येत-मि, 

४. तु-उ, 

6. न केबलं गोप्यस्य विङृतत्वापत्तौ पापकृतं, अपि तु खकीयननस्य विकरतत्वापतावपी- 
स्याह-तस्येकस्य न सर्व॑स्य! [इति] । (स्ख. च. 7. 274) 

7. शस्येकस्य न सव॑स्य'-उ्यव्ारतत्वपाठः (५५७); (तसमकस्य ठ सर्वस्य हति 
उदयपुरमातृकगोः न द्रष्टः | 



२४८  ₹ष्यकलङ्पतरुः [७३ 

स्वरातिसारविस्फोाः शुजादिपरिपीडनम् । 
नेलशूगररोगश्च तथोन्मादः प्रजायते ॥ 

चिरोरुग्धजमङ्गश्च देविकम्याधयो दृणाम् । 

दैवविसंवाद्ः' देवदतो रोगङ्गातिमरणादिरूपो विरोधः। 

नारदः [४, ३३१] 

उर्ध्वं यस्य द्विसत्पाहद्ैकृतं समदसवेत्' । 
नाभियोज्यः स विदुषाः कृतकाकग्यतिक्रमात् ॥ 

नैः 

याङ्घवस्क्यः [२ ११२। 
¢ [४ 9 प र| 

अत्रा चतुदेश्ादहाः यस्य नो राजदेविकम् । 

व्यसनं जायते घोरं "स विश्यद्धो न संक्षयः ॥ 

* अतर सरस्वती मवनप्रथममाव्रकाधृत अधिकपाठः । उदयपुरबिकानीरयोः न दृष्टः 
शोध्यस्य जननी तातः पुतो वा तत्सदहोदरः। 

मार्या पुत्रवती धम्य जातयः परिकीर्तिताः ॥ 
इति वादिभयड्रे बृहस्पति चनम् ॥ इति 
ए तव0141/4111141"4 18 १९8६९१०९ ४६ 0 ४ 10110 कहा धात 016 

0? ए 17816६४ 879 [वी. मि. ३५०]. 1116 [088५ 11४8 1९61 16116 

परकणा। एङ गपा णद्तक वक ¬. ४. ४116 (4109101 ९ 01417014 - 

{79{)*4, 1, 7. 290) 10 €श80]180 € [ठा ण भी श्ा€ईरए 98 10 

1.भर611410578. [18 कपत्रिला लाकर 28 कडकणपा76त् पा पफ [ततवृ्ट्ठा 

{0 +€ 21410710 (1. ९5-29) &11त 11 15 त18])10१९५. (16 ९116४64 

१९18€ 0 3112810 ४11 1188 16611 1९] €९16तै 111 7 81445 {004105101}" 2, 2.8 

171)9.71116116. 86८ 180 ङ 81116्€ 0 ५ ४ 1}78116 ६४०18 211 [.५1९६701- 

11812 111 †1€ ©01त€ा वप] केपा0€ा 9 "6 (44^458 1.40 

0०५11101 (1941). (16 ६1018 18 701 छपरात् त ॥€ 04111404 

(1937-1941); 7011 128 णाा0कन्त 6 आका द्फपरलाण 

116 17॥/0001274/01व4 01 #116 ५८८141४. 

1. महदप्यश्चुभं भवेत्-मू ना. स्मृ. 

2. केनापि 01 बिदुषा-मु ना. स्मर. 

8. आचतुदश्चमादहो-इति विश्वरूपाचायोम्युपगतपाटः। 
4, स श्रुद्धस्स्यानन स॑शयः-द ; भिताक्षरा-वीरमित्रोद्यपाठश 



न्यवहारकाण्डे कोश्ेषिः २७९ 

°भ्यसनम् आपत् । घोरम्! अतिषीडाकरम् । 

बृहस्पतिः [८) ९५] 
सप्ताहाद्रा द्विसप्चाहाचस्यार्विने प्रजायते" । 
पुतदारधनानां च विशुद्धः स्यान्न संशयः ॥ 

अव्र च दयहसप्राहतिसप्ताहमतीक्षणे ष्यवस्था देश्रकारविषयतारतमभ्या- 
वेप्तयेत्यषगन्तव्याः । 

कात्यायनः [४५४) 

अवष्टम्भामियुक्तस्य विशुद्धस्यापि काक्षतः। 

सदण्डमभियोगं तु दापमेदभियीजकम् ॥ 

विष्णुः [१४, ५। 

दिव्येन शुद्धं पुरषं +सक्छयाद्धा्भिको तरपः । 

नारदः [9) ३३३] 

यथोक्तेन विधानेन पश्च दिव्यानि (कारयेत् । 
"ततर राजाभिश्नस्तानां मेय चह च नन्दति ॥ 

1. भयस्य हानिनं नायते" इति पराशरमाधवीये 
2. स शुद्धः स्यान्न संरायः-द ; पराद्ारमाधवीये च 
3. यता च तस्यापेक्षयावगम्तम्बा-द, तरि. 
4. ^. 9. 13. ज, द 1 8. 1. (४)-सान्त्वयेद्धार्मिको 
6. ये पुनः प्रच्छन्नपापकारिणः पुरुषा अथवा चयुद्धमाचारा एव शङ्खामातदोषामिश्चाप- 

दुखिताः तेषां सत्यासत्यपरीश्चा्थमेतानि दिव्यानि मृमिभिरषतारितानि (असहायः) 
6. षमेचित्-द; मु. ना. स्मर, 

1. ददद्राजामियुक्तानां-द; दत्वा राना-मु. ना, स्प; तत्र रानामियुक्ताना-बि, 
8४ 



4. 

अथत ण्डरविधि 

तत्र पितामहः 

तण्डुरानां परवक्ष्यामि विधि भक्षणवजने | 

'शुद्रे तु तण्डुला देया ग्नान्यत्रति विनिश्चयः ॥ 

भ्तण्डुलान्कारयेच्छुक्षान् शाेनान्यस्य कस्यचित् । 

प्रन्मये भाजने कृखा आदितयस्याग्रतः शुचिः । 

ललानोदकेन संमिशरान् रात्रौ ततेव वासयेत् । 

प्रभाति कारिणोः देया आदिल्याभिग्ुखस्य तु ॥ 

तण्डुखान् भक्षयिता तु पते निष्ठीवयेदिवाः । 
© न, ५५ भ 8 

भूजस्येव तु नान्यस्य अभवे पिप्परुस्य चः ॥ 

1. चर्ये तु तण्डला-द. 
2. अन्यसिन् स्रीसंद्गहणाद्यधनविवादे दवययथः-स्म. चं. }. 2175. 

8. क्षाख्येच्छुङ्कान् इति स्श्नु. चं. ). 276 ; "कारयेत्, इति बी. मि. पाठः (0. 281) 

4. 'आवाहनादिपू्व च॒ ङत्वा रात्रो विधानतः ॥" इति श्ोकस्योत्तराधः (स्र. च. 

0. 276 ; बी. मि. २८२) 

४, ¶्कार्थिणे' इति स्म. च. 

6. श्प्ाहृमुखोपोषितं लात रिरारोपितपल्तकम्' दइव्युत्तराधः स्र. च. }. 278; 

शौ. नि, २८२. 

7. निधा-द; ततः-षी. मि, 

8, दु-द, स. चं. 7. 277, वी. भि. २८२. 
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कात्यायनः [४५२) 

देवतास्नानपानी यम्दिग्पतण्डुरभक्षणे | 

शुद्ध निष्टठीवनाच्ह्ुद्धो नियम्योऽशुिरेन्यथा ॥ 

बहस्पतिः (८, ७० | 

सोपनासः सुयंग्रह तण्डुकान् भक्षयेच्डुचिः। 

शुद्धः स्यार्छु्कनिष्ठीते रक्तमिभ्रे च दोषभाक् ॥ 

शरृहस्पत्तिपितामहः? 

शोणितं दृश्यते यस्य हनुनाटठं च सीदतिः। 
गालं च कम्पते यस्य तमश्द्धं विनिर्दिशेत् ॥ 

"हनुजालम्' उत्तराधरवामदक्षिणहनुसमूदः* ॥ 

य॑ दिक-द. “सिग्ध' इति दिष्यतस्वे, ६०६, 
" 1116 ०क्ष००९६ आा€ ह्र्ला एक 4, 8. 9. ज, द 2० 8. ए. (४) 

शोणितं दृश्यते य॒श्र हनुसता़ च सीयतः' इति भाघक्षीये (7, 195) 
 दसषिणजक्समूहः इनुः-न, 



८५९ 

अथ तप्तमाषकविधिः 

सत पिता 
तक्चपाषस्य वक्ष्यामि बिधिद्युद्धरणे शुभम् । 

कारयेदायसं पातं तारं वा षोडशङ्लम् ॥ 

चतुरङ्ख्खातं तु मृन्मयं वाऽपि मण्डलम् । 

पूरयेदघृततेखाभ्यां विंश्या वा "परैस्ततः ॥ 

षुतपते निक्षिपेत्तत खुबणेस्य तु माषकम् ! 
अङ्ुषठाङ्गटियागेन त्तपाषंः स्रुद्धरेत् ॥ 

(मण्डरम्' वतुम् । 

बहस्पतिः (८, ७२] 

सथुद्धरेत्तेटघरतार्घुतप्तात्तप्तमाषकम् । 
अङ्ष्ठाङलियोगेन सलयमामन्त्य वीतभीः ॥ 

(सल्यमामन्त्यः “पदचेहि भगवन्धमे" इत्यादिमन्बेण धम संशोध्य । 

पितामहबृहस्पतीः 

कराग्रं +न धुनेद्यस्तु विस्फोो वा न जायते 
शुद्धो भवति धर्मेण पितापहवचो यथा ॥ 

काछिकापुराणे 

न धुनेधः कराग्रं वु यस्य रक्तं न जायते। 
विस्फोटायेस्तथा दोषैः स शुद्धो भ्यस्य चोञ्क्ितम् ॥ 

1, पेतु तत्-द. 4, यो न धुनुयात् (घी. भि.) २८५४) 

2. तप्तमाषकमुद्धरेत्-द,. 5. यस्य चोज्न्ितम्-द ; यस्व नेज्जितम्-उ, 
9 बह) ८) ७८, 



चद 

अथ कारख्विधिः 

तत बृहस्पातः (<, *७९-८ ० 

आयसं दादक्षपरं घटितं फाटमुच्यते । 

अष्टाङ्गलं भवेर्द्। ध चतुरङ्गलविस्तरम् |, 

अभ्रिवण तु तच्ोरो निष्ठया दयेटषदरत् । 
क 

न दग्धव्रेष्द्ुद्धिपियादन्यथा तु स हीयते) 



५ 

जथ धमंजविधि ¦ 

तल ब्रहस्पति; [८, ८ २-८५) 
ॐ हे, 

पलद्रये केखनीयौ पमाधर्मौ सितासितौ । 
५ चद ~ ओ ^ वध 

जीवदानादिकमन्लगा यच्याद्यश्च सामभिः 

आपन्त्र्य पूनयेद्रन्धेः इसुमेश्च सितासितैः 

अभ्युक््य पञ्चगव्येन भृतिपण्डान्तरिती ततः ॥ 

समां इत्वा नवे म्भे स्थाप्यो चान्चुपरक्िवा । 

ततः कुम्भातिपिण्डमेकं प्रगरह्णीताविरुस्बितः ॥ 

धर्मे श्हीते शद्धः स्यात्संपूज्यथ परीक्षकैः । 

'जीबदानादिकेःः “मा प्रगामपथो बयम्” इत्यादिमन्लैः । 

1. यः प्रजामपथो नयत्यारिसिः-ज, 



८ 

अथ उरपथविधिः 

तत मनुः [<) ११०] | 

 महरविमिश देर कायार्थ" शपथाः ताः 
ग्वसिष्ठश्वापि श्रपयथं शेपे पेजवनेः उपे ॥ 

नारदः [9), २०५२-२४४| 

शपथा ह्यपि देवनाप्रषी्णां च परहासनाम् । 
वसिष्ठः शपथं शेपे यादुषाने तु शयितः ॥ 

+महषेयस्तयेन्द्राचाः भरस्तरार्थे निबोधिताः० | 
शेपुः शपथमव्यग्राः परस्पर पिशुद्धये ॥ 

विष्णुः [९) ४-१४]] 

स्वेष्वप्ययेजतेषु पूयं कनकं" भकरपयेत् । तच कृष्णकोने शूदर दुर्वा. 
करं शापयेत् । द्विकृष्णरोने तिलकररम् । विकृष्णरोने -रजतकृरम् । चतरुः- 
छृष्णकोने सुवणकरम् । पश्चकृष्णलोने सीतोदुधृतपहीकरम् । घुवणी्थन 
कोशो देयः शूद्रस्य । ततः पर् यथाह पटाम्नयुद्कव्रिषाणामन्यतमम् । दि 

. 'काया्य'-संदिग्धकायंनिर्णयार्थम्-मेधातियिः | 
` "वसिष्ठशरेति' प्रयङ्निदे शः प्राघान्यख्यापनार्थः- (मेधातिथिः |) 
, "पैजवनो" राना बभूव- -(मेधातियिः) 
4. यादुघानेन रक्षसा अभमिरङ्कितो मदरषिर्वसिष्ठः शपथं कृत्वा विज्युदध इति-भसष्ायः 

-सप्तषयः' इति नारदसंहिता, २, २१९. 
` सतषयस्तयेनरेण पुष्कराय न शङ्किताः । इति घु, ना. (०१. वगा) 
* 12410717 04444, ]. 987. 
खणे-द, 

9 जलठकरं-द्, 

"= > {~> ~ 

® ~ @> © 



2५६ हृष्यकटपतदेः [४८ 

गाये यथाभिहिता समयक्रिया वैश्यस्य । तिशुणार्ये राजन्यस्य । बतुगणार्य 
ब्राह्मणस्यः | 

कृष्णलाने' कृष्ण छावर । एवं द्विकृष्णठोन इत्यापि बोद्भ्यम् | 

भुः (८, ११२-११४] 

सत्येन श्षापयेद्धिं क्षवियं बाहनायुषेः | 

गोबीजकाश्चनेवेदयं शूद्रं सर्वैस्तु पातकैः ॥ 

पुत्रदारस्य चाप्येनं शिरांसि स्पकयेखृथक् । 

बृहस्पतिः [८, २२.३४) 

सलं बाहनकच्ाणि गोवीजकनकानिः च । 
देबनाष्यणपादास्तु पृत्दाररिरांसि च॥ 

एते त शपथाः भराक्ताः खलस्पेऽयें सुकराः सदा । 

"सा हसेष्वभिशचपेषु दिग्यान्याहुविश्चोधनम् ॥ 

नारदः [४,) २४८-२५०]] 

सत्य बाहनशखाणि गोबीजकनकानि च । 

दे बतापितृपादां दत्तानि घुकृतानि च॥ 

ह्येते शपथाः प्रोक्ता मनुना खरपकारणे । 
पातकेष्वभिनश्नापे च विधिर्दिग्येषु कीर्तितः ॥ 

शङ्खलिखिता- 

इष्टा पतेप्रदानं अन्यांश्च शपथान् कारयेत् । 

1. कोशवजं चतुगुण ब्राह्मणस्य-वि, स्मृ. 
2. ^. 8.8. ज, द, बि ४1108. 8. (&)- रजतानि च 
8. ^. 8. 8. ल, द 910 8. 2. (६)-मूनुना खस्पकारणे 
4. 10:0., पात्तकेष्वभिक्षापे च विधिर्दिन्यः प्रकीर्तितः। 
6. {116 ९671868 णि दा ११६ 216 00116 11 4.8. 2.) ज, द 

8110 8, 92. (४) 
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भनुः [८) ९१५] 

यभिद्धो न दहदयश्निरापो नोन्मजयन्ति च | 

"न चार्तिमृच्छति क्षिपं स ज्ञेयः शपथे शुचिः ॥ 

। कालयायनः (४९२) 
आचतुदेशकादज्यो यस्य नो राजदैवकम् । 
ज्यसनं जायते घोर स ज्ञेयः शपथे शुचिः ॥ 

बरु; (८, १११-११२] 

न दथाः शपथं इयात्खस्पेऽप्य्थे नरो बुधः । 
था हि शपथं वेन् मेद्य चेह च नश्यति ॥ 

कामिनीषु विवाहेषु गवां शुक्ते तथेन्धने । 
बराह्मणाभ्युपपन्तौ च शपथे नास्ति पातकम् ॥ 

यमः 

छरत्वा मृषा तु रपथं कोटस्य वधसंयुतम् | 

अनृतेन तु यु्येत वधेन च तथा नरः 

तस्मान्न मिथ्याश्रपयं नरः इयोद्येप्तितम् । 

इति भट्हुदयधरारमज महासान्धिविग्रहिक 

श्रीपटक्ष्पीपरविरचिते कृलकरपतसौ 

य्यवहारकाण्डे क्रियापादः* ॥ 

1. केशादो भन चार्तिमृच्छति' पीडां न प्राप्नोति। स युद्धः (दुचिः' निर्दोषः। क्षिप्र 

2. भिथ्याश्चपये फलाख्यानमेतत् । बथाऽग्ययाऽसत्यमिति यावत् । (मेधातिथिः) 
8. कामः प्रीतिविशेषो विरिष्टेग्ियस्शजन्यः, स यासु भवति पुरुषस्य ताः कामिन्यो 

मावंवि्यादयः। वत्र यः शपथः | कामसिद्धय्थों यथा 'नाहमन्यां कामये प्राणेश्वरीमे त्वै 
इत्याथः। यस्तु (॑प्रयुञ्यसख मयाः इदं त्वया देय॑' "दास्ये" इति-तत्र भवत्येव दोषः | 
(मेधातिथिः) 

4. 8०, 4, 8. ए. न, द 8 8. #. (४); उ-'हति कस्पतरौ क्रियाषादः' 
88 



४९ 

अथ निणेयप्रकारः 
तन्न श्यासः 

प्रमाणे्हेतुचरितैः शपथेन तृपा्गया । 
वादिसंप्रतिषत्या वा निणेयोऽष्टविधः स्मृतः ॥ 

छिचितं साक्षिणो शक्तिः प्रमाणं तिविधं स्तम् । 
अनुमानं विदरतुस्तकेशेति मनीषिणः" ॥ 

दशेस्थितिः पूवेकृता चरितं सदाहम् । 
अथौनुरूपाः शपथाः स्मृताः सलयधटादयः ॥ 

तेषामभावे राजाज्ञा निणेयं भद्विदबुधाः । 

अनुमानमिति । सर्कोऽतरुमानं निणयहेतुरिति मन्यन्त इृलर्थः । 

बृहस्पतिः [९) १] 

धर्मेण व्यवहारेण चारितेण उरपाङ्गया । 
चतृष्पफारोऽभिहितः सन्दिग्धे चवस्तृनिणयः ॥ 

"एकैको द्विविधः परोक्तः करियामेदान्महर्षिभिः ¦ 
सम्यग्विचाये कायं तु युक्ला सेपरिकरिपतम् ॥ 

परीप्तिते त॒ शपथः त जेयो धमनिणेयः । 
प्रतिवादी प्रप्त यत धमेः स निणेयः ॥ 

दिव्येधिशोधितः सम्यङ् द्वितीयः समुदाहृतः । 

नीषिमि 2. य॑ ठु विदुुषाः-द, 
8. तकानुमाने हैठरिति-द 
4, ^. 8. 13. ज, द ४2 8. 2. (४)-अथं विनिणयः 

४, ^. 8. 2. 07118 1118 116, 8714 9. 1, (४) 0110116 176 1९ 
11166 2180, 

"व 
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काल्यायनः [३६] 

स््रृतिशास्ं तु यक्किञ्चिकथितं धमेपाधकैः | 
कायाणां निणेयार्थेषु व्यवहारः स्मृतो हि सः ॥ 

(स्मृतिशचासरश्नब्देनात 'स्मृतिक्ाश्जोक्तसाक्ष्यादीनि भमाणगान्युस्यन्ते । 

बृहस्पतिः [९ ५ 

प्रमाणनिशितो यस्तु व्यवहारः स उच्यते । 
&१ ~ वाकछटायुत्तरस्वेन द्वितीयः परिकीतितः ॥ 

"वाश्छलाचरुत्तरत्वेनः वाश्छरत्वेन निधिते अचरुत्तरस्वेन च निधितो 

द्वितीयो ब्यवहार इदथःः ॥ 

कात्यायनः [२७] 
यद्यदा चयते येन धम्यं वाऽधम्थेमेव वा । 
देश्चस्याचरणान्निलयं चरितं तसकीर्तितम् ॥ 

बृहस्पतिः ९, ६। 

अन्रुमानेन निर्णीतं चरितमिति कथ्यते | 

देशस्थित्या द्वितीयस्तु शाद्लविद्धिरुदाहूतः ॥ 

कात्यायनः [३८, द्वितीये] 

सन्दिग्धा येन साध्यन्ते निधितं शाद्गतो भृगुः । 
तेषां नृपः प्रमाणं स्यार्सवेस्य हि वृपः परशुः । 
4. ७, ण णद | हे, 

न्यायज्ञाख्चाविरोधन देश्ष्स्वथंव च । 

ध्यं धम्य स्थापयेद्राजा न्याय्यं तद्रानन्चासनम् ॥ 

1. ^. 8. 13., ज, द 900. 8. 3. (९)-स्मृ्यक्तानि छिखितसश्ष्यादीनि उच्यन्ते । 
2. ^. 8.1. ल, द, बि त 8. 3. (४); 19९प18 1) उ, 
8. 4. 8. 1. 2 8. 3. (४)-सन्धिग्धन्यायेन यक्यन्ते ; सम्दिग्धा येन शक्यन्ते 

निशेठ॑-जः; सस्दिग्धा ये न शक्यन्ते-द. 
4. ^. 8. 28. 8. 1. (४), ज 270. द~म्यायञ्चाल्लविरोषेन; यथा शाल्ञाविरोभेन-उ. 
५, खभमम्-उ; यं धर्मम् इति ^. 8. 13. 8. 8. (६), ज 20 द्* 



२६० कुस्यकस्पतयः [७र, 

"धमं च व्यवहारं च रितं बाऽबिरोपयन् । 

स्थिलयेतत् स्थापयेद्राजा धम्य तद्राजश्षासनम् ॥ 
‹अत्रिखोपयन्' अषरिदयजन्नपि । 

बृहस्पतिः [९) ७ 

प्माणसहिताऽऽस्तु राजाज्ञा निणेयः सृतः 
शास्रसभ्यविरोधेन गतथान्यः संप्रकोतितः 

(प्रमाणसाहिता राजाना आब्र निणय'इति योजना । “सभ्यक्षाक्ञविरोषैः 

स््यानां श्चाह्नाणां च परस्परविप्रतिपत्तां ॥ 

नारदः (१, ११] 

तत्र सले स्थितो धर्मों व्यवहारः साक्षिषु । 
"चरितं पुस्तकृरणे रानाह्नायां ठ शासनम् ॥ 

शबुहृस्पतिः 

यत्वं वेत्ति रृपतिः निणेयन्तु चतुविधम् । 
सोऽसिह्लोके यशः प्राप्य याति शक्रसकोकताम् ॥ 

ग 

, वि 111 {481९618 €01166107., 

. व्चतुथः इति परार मा. }2. 199. 

, परिकीतितः-द. 

 सत्यविरोषे च-द, 

. सत्यानां-द. 

, स्वु-द. 
¶. चरितं दुखकरणे-द, 

8. 11118 18 इप])]0116व 1४ ^. 9. 13. ज त 9. 13. (2), एप 4. 8, 3, 

१७8१६ निणयन्तु तद्विषम् 2114 ज (तथाविधम्! ; द ९०१8 {116 610४ {18 ; 

य एवं नेति ट्रपतिः निणयन्तु चटरविंभम् | 

सोऽसिष्धोके यशः प्राप्य याति राक्रसलोकताम् | 

@ (र +" 2 हर #^~ 
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अथ निणेयबखावरम् 
नारदः (१, १०. 

धर्मश्च व्यवहारश्च चरितं राजशासनम् । 
चटष्पाद्रथवहारोऽयथुकत्तरः पुतेराधकः ॥ 

“उत्तर; पूरववाधक' इति । धमेग्यवहारचरिव्रराजरासनेषु उत्तरो्तरः 

पवैस्य बापक रलये; । 

बहस्वतिः | १, १९. 

शाखं ेवरमाध्रि्य क्रियते यत्र निणयः । 

व्यवहारः स विह्तेयो धमेस्तेनावहीयते ॥ 

कात्यायनः (२९) 

युक्तियुक्तं तु कायं स्यादिष्यं यत्र विजितम् । 
धमेस्तु व्यवहारेण बाध्यते तल नान्यथा ॥ 

बृहस्पतिः (१, २०. 

देशस्थिल्याऽतुमानेन भ्नेगमानुमतेन च । 
क्रियते निणेयस्तत्र ग्यवहारस्तु बाध्यते ॥ 

नेगमाः' पौरा बणिजः । “अनुमानेन नेगम्ुमतेन' इति सेषन्धः । 

काल्यायनः (४०.४१. 

मतिोमपधरुतेषु तथा दुगेनिवासिषु । 
बिरुदं नियतं प्राहुस्तं धमर न रिचाग्येत् ॥ 

1, एतदारम्य क्रियते यन्न निर्णवः' दइवयेतत्पयन्तो भागः नि. कोशे भह, | 
‰, नियमानुनयेन चद" 
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निणयं ठु यदा इयोत्तेन धर्मेण पार्थिवः | 
व्यवहारथरितरेण तदा तेनेव बाध्यते ॥ 

^तेन धर्मेण, देशाचाररूपेण । 

बृहस्पतिः (१ २६१] 

विहाय चरिताचारं यत्तु" ्यातपुनरेपः । 
निणेयं सा तु राजा्ञा चरितं षाध्यते तथाः॥ 

(वरिताचारम्' पूवेपएूवाचरितमाचारम् । 

काल्यायनः (४२, ४२] 

विरुद्धं न्यायतो यन्तुः चरितै करप्यते ठषेः । 
एवं तत्न निरस्येत चरिलनं ठु वरपाक्ञया ॥ 

अनेन विधिना परोक्तं बाधकं यद्यदुत्तरम् । 
अन्यथा बाषनं यतर तन्न धर्मो विहृम्यते ॥ 

इति निणेयप्रारः ॥ 

1 $ यलल-बि, 

2. तया-द. 

3. यश्वु-द्. 
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अथ निर्णीतकृत्यम् 

तत्र नारदः [२ ४१] 

खयमभ्युपपन्नोऽपि 'सुचयावसितोऽपि सनः । 
ऽक्रियावसम्नोऽप्यहृततु+ परं समभ्यावधारणम् ॥ 

सभ्येरेव कृता पशाद्राज्ञा शास्यः 'खशाश्जवत् । 

‹'खयमभ्युपपन्नः' खयमङ्गीकतपराजयः । “सुचयौवसितः' सुचेष्टया 
वैवण्यंसखेदकम्पादिकया पराजितत्वेन ज्ञातः । “करियावसन्नः' क्रियया साक्षि- 
दिव्यादिकया प्राप्नावसादः। "परं सभ्यावधारणम्" अनन्तरं सभ्यानामेक- 

स्थानामनेनावसादनेन पराजित इति कौतनम् । 

याङ्गवरक्यः (२) ११) 

निणेयं भावितो दव्राद्धनं राज्ञे च तत्समम् । 
मिथ्याभियोगे द्विशुणमभियोगाद्धनं वहेत् ॥ 

1. सखचयां-ज, द, 

2. "सि, 07 'सि'-द., 

8. अतावसन्नाख्रयोऽभिदहिताः । एकः स्रयमम्युपपननः । खमुखेन प्राप्तावशायः । दितीयः 

सखचयावसननः । कूटिखितसाश्चिग्रपञ्चेन प्रपञ्चकरणेन खकीयदु्टचर्यया दुश्वरितरेणाबसन्नः । 
तृतीय उदिष्टसाश्चिभिखवावसायं प्रापितः । अर्यं त्रिविधोऽप्यवसन्नो राशा खेच्छया निधू 
दण्डनीयः । किरतां परं सम्यावधारणं सोऽप्य्ेत । किमुक्तं भवति। यावत्सम्बैर्दण्डावधारणं 
निगदितम् । तावन्न धारणीयोऽसो इति ॥ (असहायः) 

4. प्यष्॑त,, इति मु, ना. प्र, ३८. 

8. (जितः, इति मु. नारदीये ; हतः-द, 

6. (खशास्रतः' इति ^. 3. 8. ४०0 8. 2. (४) ; सशालतः' इति न, द, 
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पनुः (८-५१, ५९] 

अर्थेऽपव्ययमानं तु करणेन विभावितम् । 

दापयेद्धनिकस्या्थं दण्डटेश्चं च शक्तितः ॥ 

यो याव्निहुवीतायं "मिथ्या यावति षादयेत् । 

तौ तृपेण श्वधमन्नौ दाप्यौ तदिद्रणं दमम् ॥ 

(अपथ्ययमानम्” अपनिहुवानम् । करणेन' िखितादिना। भयो यावत् 

तौ§ति । यो याबन्तमपजानीति अधमणेः, मियां वा यावति धने अभियुञ्जीत 
ताबुमादप्युत्तमणगोवाश्चयदोषेण विवादषत्ती द्वियं दण्डं दाप्याविल्थः । 

आशयदोषभ्यतिरेकेणः तु दारिद्रथविस्मरणादिनापहवविषये दण्डकेशं च 

शक्तित इदयवगन्तग्यम् । | 

ज्यासः 

ऽनिहवे त यदा वादी खयं तल्रतिपद्यते । 

ज्ञेया सा प्रतिपत्तिस्तु ^तस्याधेविनयः स्मृतः ॥ 

नारदः (२, २७] 

मिथ्याभियोगिनो ये स्युः द्विजानां शूद्रयोनयः। 

तेषां निहा" समुच्छृलय राजा शु निवेक्रयेत्” ॥ 

, मिथ्या यावति" विपरीतं धनं वदे दुत्तमणः-(मेधातिधथिः) 

, 'व्यतिरिक्ते न व॒ दारिद्यविस्मरणादिनापहबविषये' इति ज, द” 

^. 9. 13., ज, द 800 9. ‰. (०)-निषते 

, 8. 8. (४)-तस्याभं; तस्याध-द, तस्याधिः-उ. 

, &. 8. 8., ज, द 2710 8. 3. (४)-जिहा 

, निभापयेत्-मु, नारदे <> © # € & 1 
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याहवर्कयः [२, २०] 

"निहते छिखितं नेकं एकदेशविमावितः । 
र 9४ 

दाप्यः सव टृपेणार्यं न प्राह्मस्त्वनिवेदितः ॥ 

यद्ा नैकं सुवणेरजतःतान्नादि्ठिखितमभियुक्तस्सन् 'निहतेः पुनरपि 
तदैक घुवणोदौ शाक्ञादिभिः वादौ विभावितः अङ्गीकारितः उद्धरेत् 

] न् दाप्यः पि]! त्वनिवेदितः' पूरवोहिशे रा्ना सवाचजता्थान् दाप्यः । ततापि] न प्राह्वस्स्वनिवेदितः' पृबेषिशेन 
देयमिति यद्यभियोक्ता पूषेभाषाकालेऽनुषन्यस्तोऽथेः एकदेशविभावितत्वेऽप्य- 
मियोक्ता न ग्राहयितश्य इत्यथः ॥ 

"नारदः 

अनेकाथाभियुक्तेन सवोर्थन्यपलापिना । 
विभावितैकदेशेन देयं यदभियुञ्यते ॥ 

याब्रबस्क्यः [२ १८] 

सपणश्चेद्विवादः स्यात्तदृश्रदीत" तु दापयेत् । 
स दण्दः द्विगुणं चेव धनिने धनमेव च ॥ 

बृहस्पतिः [९) २५] 

अपराधानुरूपश्च दण्डोऽयं परिकदिपिनः । 
जा कोका पड कि कवे 

1. निहते छिखितोऽनेकमेकदेशविभावितः' इति विश्वरूपाचायेः पठति । “नेकमेक- 

देशे" इति धिज्ञानेभ्बरपाठः । "निहते खिसितं यत चैकदेराचिभावितः' इति ^. 3, 13. ज, 
द 8, 13. (४) मातृकाः पठन्ति. 

. { | 1४60118 111 उ ४1 बि, 16९06 {00 ^. 8. 1.) ल, द् 811 
9. 3. (४) 

3. भपराके, २, २० (घ. ६२५) 11788118 77 व ०18 6वप, 

4. 4. 8. ए., ज, द 911 89. 8. (&) ६114 21104450 ८ 541, 768 

तत्र हीनं 

8. दण्डं च खपर्ण-^. 9. 23. 910 8. 2. (४) ; दण्डं च सपर्ण-ज, द, 

84 



५९ 
अथ 'ज्यीप्रतिपत्तिः 

तत्र बृहस्पतिः [९, २६१] 

परतिङ्गामावनाद्रादौ प्राह्िवाफादिपूजनात् । 
जयपत्रस्य चादानाज्यी रोक निगद्यते ॥ 

काल्यायनः [२६२] 

भसिद्धेनार्थेन सेयोज्यो वादी सकार पृषेकम् । 
शटेख्यं खहस्वसंयुक्तं तसम दवासु' पार्थिवः ।, 

व्यासतः 

व्यवहारान् खयं हृष्ट श्चखा वा प्राह्िवाकतः । 
जयपतं ततो दद्यात्परिङ्ञानाय पाथिवः॥ 

कात्यायनः [२६४] 

निरस्तं छिखितं यत्तु तत्तु सद्यो विनाश्रयेत्ः | 
[कि 

पथात्कारक्रिया चाथ निरस्येत्तन्न' संशयः ॥ 
निरस्तातु क्रिया यत्न परपाणेनेव बादिना। 
पश्वास्कारो भवेत्तत्र न सवासु विधीमने ॥ 
दासक्लीभूग्रहारापरेखक्रानां पराजये । 
भ्ातेष््रेव यदा देयः पश्वा्तारस्त् पाथिवः॥ 

(पशवात्कारो' निणेयानन्तरजयपत्रादिका क्रिया । पमाणम" सा््यादि । 
(एतेष्वेव! इत्युपलक्षणम् ॥ 

1. ^. 8. 1. 9114 8. }3. (४)-ण्यी; अ थपिप्रितिपत्तिः-ज; अथजयिप्रतिपतिः-द , 
2. ^08128118 (]). 684) ९४५१8 सिद्धे चार्थन 
8. ^. 9. 1. 9१ 89. 8. (४)-टम्यं तद थेस॑युक्तं ; लेख्यं तदथं संयुक्त-ज, द, 
4. बर-ज, द) नबि. 
४. ^. 8. }3., न, द 204 8. #. (४)-विनाशयेत् ; विनाहितः-उ, 
6. 15:0., कार्यां 07 चाथ | 
7, ^, 8. {3.-निरस्यन्तं न संशयः ; निरस्येत्तं न संशयः 
8. 8. 2. (&)-तत्तयेष सदा देयः 



५२ 

अथ पुनन्यांयः 
तत्र प्रच; [९) २२३) 

तीरिते चातुशिषं च यत्र एचन यद्धषेत् । 

कृतं तद्धेतो विधान्न तद्भूयो निवतेयेत् ॥ 

तीरितःमिति श्पार तीर कमेपमाप्ता' बिलस्य निष्ठापरलयये रुपम् । तेन 
निर्णीय समापितपिलयथेः। अतुिषटे' साक्षिभिरक्तम् । "यत हवनः प्रामादि- 
सभायाम् । 

नारदः (१, ६५] 

तीरितं चारशिष्टं च यो मन्येत षिधमेतः' । 
विणं दण्डमास्थाय तच्कायं पुनश्द्धरेत् ॥ 

तथा (२) ४०. 

साक्षिसभ्यावसन्नानां द्षणे दशनः पुनः| 
सखचयोषसितानां तु नोक्तः पौनमभेवो विभिः ॥ 

(साक्षिसभ्यावसन्नानाम्) साक्षिसभ्यद्रारेण प्राप्तावसादानाम् । (दूषणे! 
साक्षिषु समभ्येषु चेयन्वयः । दशेनम्' पुनः पुनव्येवहारदशेनं कतेग्यप्रि्ेः। 
+खचयोषसितः' खभ्यापारेण परस्परविशुद्धभाषणादिना पराजितः । 

1. 11411104510]11, (पशा) 71688 = €411. [11118 {1118 51४४ 
(0. 386) 9त 110] 11417108 €, ३१९ ४8 ८8८11060 10 08 प्र ए 80116 

का 11168, 11] 1106 ९911871 विकमणा 901 विधमतः 

2. ^. 8. 8. द, ज त 8. 8. (४)-दुषणे दशन, फ161 2४ &180 ४16 
१९९10 11 4 णाङक" 6त7. (. 371). 

8, 4. 9. 8. ४114 9. 8. (४)-खभ्यापारेण परस्परविश्दमाषणादिना पराजितः-ज. 



२९८ कृस्यकस्पतष्ः [५३ 

"बहस्पतिः ९, २२. 

पलायनानुत्तरत्यादन्यपक्षाश्रयेण च| 

हीनस्य शृष्यते वादो न गखवाक्येजितस्य तु ॥ 

"बुहस्पतिकात्यायनों 

कुखादिमिर्मिधितेऽपि न सन्तोषं गतश्च यः| 

पिचायं तस्कृतं "राजा ङकृतं पुनरुद्धरेत् ॥ 

बहस्पतिः (९, २४) 

निधिल्य बहुभिः सा प्राह्मणेः शाल्ञपारगैः | 
दण्येल्लयिना साक प्रेभ्यास्तु दोषिणः ॥ 

याज्नवरक्यः [२, ३०५. 

द््ठस्तु पुना भ्यवहारान्दरपेण वु । 
सभ्या; सजयिनो दण्ड्या विवादादद्धिशुणं "दमम् ॥ 

[यो मन्येताऽजितोऽस्मीति न्ययेनाऽपि पराजितः | 

सभायां तपुनजिर्वा दापयेदद्विएणं दमः ॥] 

1. द) 4.8. क. ज, द् 9. 1. (४) धप्त [40 /०दवकुव (वू. १२३) 
88९1106 †1)€ 81018 ५५ 116} {01108 10 ब्रहस्पति, 11088 11810 € 18 10188111 

7) {16 छाल 00818८7 1]018. 

, ^.9. 1. नसवरेषु 01 न वाक्येर्नितस्य तु | {71411110 404/4, 811त् 

ल 1680 न सखबाक्यजितस्य तु । 

3. ब्रू, ९, २३; कार) ४९६, 

, राना न कृतं-द, 

¢. 9. 7. 90 न-दूषिणः 

, भ्याश्च जयिनो-द. 

„ द्मम् | 

8. याश्वस्क्य, २, ३०६-प])]6प एफ दं, एा5र्षनठ])9 80 ® 
11/54 1680 तमागतं 9110 तमायान्तं 01 सभायां तत् 

~ @> च भ 



ध्यवहारकाण्डे पुनम्यायः २६९. 

"नारदः [२ ६६) 

दु व्यवहारे च समभ्यास्तं दण्डमायप्ुयुः। 
न हि जातु विना दण्डं कचचिन्पार्मेऽवतिष्तेः | 
। 

मनुः [९, २३४। 

अमाल्याः प्राह्िवाको बा ये इयुः कायेषन्यथा | 
तस्खयं ठृपतिः कुयात्तान् सहस्रं च दण्डयेत् ॥ 

1. 4. 9. 8. ज क्त् 9. 8. (४)-&8 8180 74171 70444, १२३, 

2, अयुक्तनिणयदोषः सम्यानामुपरि चरति । ततः सभ्या अपि तं दण्डं प्राप्नुयुः) 

(भखदहायः) 

8. ढं दापयेत्-दः; दु दण्डयेत्-बि. 



(५ | 

अथ कृतनिरखत्तिः 
तत मवरुविष्णू 

यस्मिन्यस्मिन् विवादे तु कांटसा्षयं कृतं" भवेत् । 
तत्तत्कायं निवर्तेत कृतं वाप्यदृतं भवेत् ॥ 

नारदः (१, ४२ 

'स्रीषु रात्रौ बहिग्रामादन्त्वेदमन्यरातिषुः | 
व्यवहारः $तोऽप्येषु पुनः कतेग्यतामियात् ॥ 

मचुनारदों (मवु, ८, १६४; ना २, १५। 

सत्या" न भाषा भवति यथपि स्याद्मतिष्ठिता । 

बहे द्धाष्यते धपानियताद्ग्यावहारिकात्' ॥ 

1. ^. 9. 13., ज 811त 9. 1. (४) 10 {1*47011170दव}/04) १२५} तत्र मनुः- 

उ, बि; मनु, ८, ११७; विष्णु, ८, ३९. 

2. कूटसाक्ष्यागृतमिति मद्रितविष्णुस्मृतिः (ध. ३५) 

8. यसिन् ब्यबहरे कूटसाक्षिभिम्येवहारः कृतः स निवर्वयितव्यः- मेधातिथिः 

4. (ल्ञीषु' ल्रीमध्ये । (कृतः इति प्रयेकममि हैबध्यते । तासामन्यवसितवचित्तत्वात् । राल्ञा- 
बप्रकाशत्वात् बश्चना भवति । बहिग्रामात् । येषां रामे बहिश्च समवः । शरम्यत्वात् बहिः । भन्त- 

वैष्मनि, खगे भोतृणामभावात् असाकिलप्रसङ्गात्। अरति वैरिमध्ये, ते हि दवेषादन्यया 
ूयुः । एषु कृतोऽपि पुनस्सम्यकतंव्यो भवतीति नेषु कर्तन्य इति प्रतिषेष एमोभ्यते ॥ 
(नारदीयमनुसखंहितामाभ्ये, ९-२५). 

६, रातिषु (?)-बि. 

6. सभ्या (?)-उ. 

1, कसयचिदनुषटेथा्थस्य प्रतिपादकः राब्दो (भाषा'। सामाग्येन भवति योऽर्थतया प्रति- 

पाते सोऽनुष्ेयः । फं सवांऽपि भाषा न सव्या ! नेया्-- बहिशेत्' धमौद् परमवाच यदुभ्यवे 
शाल्ञाचारविश्द्रं पञ्च।दधिका बृद्धिः, भार्यापयविक्रयादिरन्वयिनः सवंखदानमिव्येषमादि | 

।यद्चपि स्यात् प्रतिष्ठिता" पलङिखिता प्रतिभुबो वा दत्ता तथापि न सियति ॥ (मेधातिचिः) 



्यवहारकाण्डे रृतनिवृसिः २.७१ 

नियता व्यावहारिकषपेविषया भाषोयर्यते । सा प्रतिषठितापि रेषयादि- 

परमाणवत्यपि न सल्या । तया योऽथः प्रतिपाद्यते स नाचुष्टेयो यथा.-..----. 
कश्चिदनेन पम सपेखं दच्मिलयादि । 

धतुः [८) १६५) १२८] 

भ्योगाधमनविक्रीतं यागदानप्रतिप्रहम् । 

ये 
~ 0 

यत वाप्युपथिं पदयेत्तत्सपरं विनिवतेयेत् ॥ 

वराहं बलाद्भुक्तं बलाच्ज्चापि रेखितम् | 

सवान् बलकृतानथौनकृतान्मनुरत्रवरीत् ॥ 

ध्योगः' छम । तेन मद्वन्धकापेणादिः कृतं तद्राजा निवरयेदिलय्थः | 
(उपधिः! छम् | 

तथा (८; १६३) 
१ व षे ट + कनक = 
पत्चान्मत्ताताध्यधीनबारेन स्थविरेण वा | 

असम्बद्धकृतश्चैव व्यवहारो न सिध्यति ॥ 

1. [धा शहतत ङ १०३ १61०1९8 पणलुद्णिठ कणप 
111 21] पाकााऽता1018. 116 लरपव८ा ता क्तत पक ए) ४ 
धप्€ 10 € 0117719] 10. 

2. योगः" छग । तेन यत् 'आधमर्नः वम्धकार्पणं कृतमिति । "उपपिः, छद्म । 
(मेधातिथिः ।) 

8. 4.9. 3.) ज, द 8109. 8. (४)-यद्वचनं कापट्यादिकृतं 
4. (आतो धननन्धुनाशादि पीडितः प्रस्युपस्थितमयश्च । 'अध्यघीनो' गर्भदासः पुत्र 

शिष्यो मार्या च| यदपि रूढथा गभ॑दास एवाध्यधीनः तथाऽपि अस्वतम्तापलक्षणाय॑त्वात् सर्व 
प्व ते गृह्यन्ते । "वालो" अप्ात्यवक्षरः षोडशवर्षास्मार् । "खविरो' डस्प्रतिः जराभिभूतो- 
ऽतीतत्यवहारः । “असबद्धकृतः' पराथनियुक्तो यो प्यषहारयति-न भराता न पिता--देब- 
दत्ताय दातं धारयति इत्येवमादि वक्तं न रम्यते । “व्यवहारशम्द; सर्वम्यबहारप्रहणार्थः | 
(मेधातिथिः) 



१.७९ फस्यकस्यतशरः (५४ 

अध्वधीनो' दासः 

नारदः [४) २९-४२१ ४, २९-३०] 

यद्वारः कुरते कायेमखतन््रस्तयैव च । 

अकृतं तदपि प्राहुः 'शान्ञे शाद्वविदो जनाः ॥ 

खतन््ोऽपि हि यत्कार्यं ङुयादपङ्ति मतः । 

तद् प्यदतमेवाहुरसखतन्तः खहेतुतः ॥ 

कामक्रोधाभिभूतातेभयग्यसनपीडिताः । 

रागटेषपरीताश्च ेयास्तप्रकृति गताः ॥ 

तथा दासद्कृतं कायेपदृतं परि चक्षते । 

अन्यत्र खामिसन्दश्षान्न दासः प्रञुरात्मनः। 

"पुतेण च कृतं कायं यतन स्यारछम्दतः पितुः" । 
¢ 2 

तदप्यकृतमेवाहुदांसः पुत्श्च तौ समां ॥ 

काल्यायनः [४६७] 

न प्षेततगहदासानां दानाधमनव्रिक्रयः । 

अस्वतन्त्हृताः सिद्धि प्राप्तुयुनाचुवणिताः, ॥ 

(नाजुबणिताः' अननुपताः, सखतन्तणेति शेषः । 

, "घमंशाल्रविदो' इति सु. नारदीये 

. (अकृतं तदपि प्राहुरख्वातन्त्यस्य हैवतः' इति मुद्रितनारदीये 

, परिरश्चते-द. 

, पृनेणापि कत॑-द, 

8. ^. 8. 3., ज &त {774114104444, (. 126) 1६84 यत्स्यादम्डम्दतः 

पितुर, 11167 8 प1#8 116 €01116 १ 1061161. 

6. 11*2100410444, (0. 126) ^. 8. 8.) द 810 8. 2, (४)-बर्तिताः 

~ ॐ है 



भ्यव्ारकाण्डे कतनिषुसिः २७६ 

नारदः [२, २६-२७; २, ४२] 

ख्रीटतान्यपमाणानि कावोण्याहुरनापदि । 
विशेषतो शदक्षे्दानाधमनविक्रये' ॥ 

एतान्येव परमाणानि भता यद्यन्नुमन्यते । 
पुलः परत्युरभावेः वा राजा वा पतिपुत्रयोः॥ 

कुले अ्येष्ठस्तथा शरेष्ठः प्रङृतिस्थथ यो भवेत् । 
श्तत्कृतं स्याच्छृतं कायं नाखतन्ततं कृतम् ॥ 

1. विक्रयाः-द, नि, मुरना 

. युतः पत्युरभावे बा-द ; पुत्रस्तत्पुश्रभावे वा-उ; भावे च~म. ना. 

8. (वत्तं त॒ कृतं प्राहुः" शति बु. ना. 
89 



(4५५ 

अथ सखतन्त्राखतन्त्ररक्षणम् 

तत्र नारद्; [४) ३१, ३२-२५७] 

सखातन्तयं तु स्पृतं येषं ऽयेषट्ै गुणवयःकृतम् । 
तथा 

अखतन्त्ाः प्रनाः सवाः खनन्तः पृथिवीपतिः । 
असखतन्तः स्मृतः शिष्य आचार्ये तु खतन्त्रता ॥ 

अखतन्ताः जियः सवाः शरुव्ा दासाः परिग्रहाः । 
"सखतन्तस्तत्र तु ग्रहो यस्य तर्स्याक्रमागतम् ॥ 

गर्भस्यैः सशो जेयः आषपादरराच्छिशः । 
बाट आपोडशादषोत्पोगण्डश्रेति कील्येतेः ॥ 

1. खतश्रलक्षणम्-ज. 

2. 4.9. #.) द, ज 910 9. 2. (५) ५8 पल् ४8 17/4019170दत0व) 

(7. 127) [10]6णङ 1४५९ तथा [पलिर्लाष्ि. गृ तपत्रैत्त् 3४ 

(२, ३२) 18 ])878])111४8 ९6 111 1116 *८7868 €11€त्. 1{ 1€8485-- 

तयः खठन्ता लोकेऽसिन् राजाऽऽचा्थसरयेव च । 
प्रतिवणं च सर्वषां वणानां खे गृहे गृही ॥ (२, ३२) 

3. ^. 9. 1.) द्) 9. ॥. (६) धात् 74107004) (1). 127)-- 

पाः दासाधाश्च परिग्रहः; जियः पत्रा दायाचाश्च परिप्रहाः-ज, ` 
4. 4. 9. 13., 2114 8. 3. (४) &1*%€ 1116 8९९०1) [ध पप : 

खतन्तता गृहे यस्य पुत्रस्य स्यात््रमागता 

।द् 16808 सवतश्श्रता गृहेशस्य पुततस्य स्यात् क्रमागता | 

400017०4 #व, क. 127} धात ज) साला लाा€ #6€ लाक ४8986) 

0101४ ४18 11116. | 

6. &. 9. 1., द, न 8114 8. 3. (४) 16४4 गद्यते {०7 कीयते; 11/4001110- 

000, (. 127) 21९68 †}6 1680120 शन्ध्ते, 



प्यवहारकाण्डे खतन््राखतन्बलक्षणम् २७५ 

परतो ग्यवहारन्नः खतन्लः पितराहृते । 

जीवतोने खतन्बः स्याजरयापि समन्वितः | 

तयोरपि पिता प्रेयान् बीजपराधान्यदशनात् । 
अभाप्रे बौजिनो माता तदभावे तु पूरवंनः ॥ 

कात्यायनः (४६६. 
पिताऽखतन्तः पितृपान् राता श्राव्य एववा, 

कनिष्ठो वाऽविभक्तखो दासः 'परिकरस्लथा ॥ 

'पिताऽखतन्रः' पितृमानखतन्त इयथः । भअविभक्तखः' अबिभक्त- 

धनः । 

दानार्ये वा धनार्थे बा धमाथ बरा िक्षेषतः। 
आदाने वा विसगेवान ल्ली खातन्त्यमहेति ॥ 

नारदः [२ ३८] 

खतन्त्ाः सवे एषैते परतन्त्रेषु निक्षः । 
अनुशिष्टो विग च विक्रये चेश्वरा मता; ॥ 

(एते, शपवाक्तराजादयः । 

कात्यायनः [४६८-४६९ 

परमाणं सवे एवेते पण्यानां कयविक्ये । 
यदि सैभ्यवहारे प्रार् ङवेन्तो धनुमोदिताः ॥ 

तेत्रादीनां तयेव स्यादृश्राता भ्रत्पुतः सुतः । 
निष्टा; छृल्यकरणे गुरुणा यदि गच्छता ॥ 

1. ^.9.8. न, द 8. 3. (४) &1त 714101117०444/2, (7. 128) २९४५ 

कर्मकर; {07 परिकरः 

2, पुर्बाक्ता-अ, द, बि. 



2७६ दश्वकटपतसः [५५ 

'निशष्टायेस्तु यो यस्मिन् तस्िभर्थे प्रधृस्त सः । 
भ्तद्धता तत्डृतं का नान्यथा कतमहैति ॥ 

बृहस्पतिः (९) २९, २८। 

यः खामिना नियुक्तस्तु धनायन्ययपारने । 

कुसीद कृषिवाणिश्ये निखष्टायेस्तु स स्मृतः ॥ 

प्रमाणं त्छृतं सर्वेः काभालाभव्ययोदयम् । 
सखदेशे वा विदेशे वा “खाप तन्न विसंवदेत् ॥ 

कात्यायनः [५७१, 

शसुतस्य सुतदाराणां वज्ञि सनरुश्नासने । 

विक्रये चैव दाने च वश्षित्वं न सुते प्रभुः ।॥ 

इति महाराजाधिराजश्रीमद्रोविन्दचन्दरदेव- 
पहासन्धिविग्रदिकेण भदट्रहुदयधरास्मजन 

मटृश्रीलक्ष्मी परेण विरचिते कृत्य करपतरौ 
व्यवहारकाण्डे व्यवहारमातका 

समाप्ता 

1, 1188112 11811 +€186 17 उ, बि) 768{01९व 700 4,89.8.) ज, द 

8110 8. 3. (४) 

2. सद्धता-ज, 

8. तत्प्रमाणं कृतं सबद. 

4. "न खातन्त्यं विसंबदेत्' (पराश्रमाधक्षीय, २१८) 

5. “अतः सुतविक्रयादि कायं खतन्तप्रृतिस्थकृतमपि निवतेनीयमित्यमिप्रायः । एकयपुत्र- 

विषयमेतदिति दत्ताप्रदानिकाख्यपदे वक्ष्यामः ।' (स्वतिचन्द्रिका, 2. 310) विक्रयं चेव 

दानश्च न नेयाः स्युरनिच्छवः, दाराः पुत्राश्च" इत्येतद् नापद्धिषयमिति स्मृ तिचजख्िकाकारः मन्वे 
(2. 446). भित्रमिभस्तु "एतदप्यनापदीति वक्ष्यते" इति निणेयति ब्वकहारप्रकाशे, (१२८). 



अथणांदानादिव्यवहारपदानिं 

५६ 

अथ ऋणादानविधिः 

तत बहस्पतिः [१० १.२] 

ग्द्ङ्गसहितस्त्वेष व्यवहारः प्रकीर्तितः । 

विवादकारणान्यस्यः पदानि श्रृणुताधुना ॥ 

ऋणादानपरदानानि चताहानान्तिक्रानि च| 

ऋपशः +संपरवक्ष्यामि क्रियामेदांश्च तत्वतः ॥ 

नारदः; [४, १; ९८ | 

ऋणं देयमदेयं च येन यत्र यथा च यत्। 
दानग्रहणधमाश्च ऋणादानपिति स्पृतम् ॥ 

शस्थानकामनिमित्तं ध्यद्ानग्रहणमिष्यते । 
तत्छुसीद पिति जेयं तेन हत्तिः कसीदिनाम् ॥ 

(स्थान'पत् मृरखषनस्थितिः । "लाभः! कङादिप्राप्तिः । 

बृहस्पतिः [१० &; ५। 

ुतिसितात्सीदतश्ेव निर्विशङ्कः प्रग्रहयते । 

चतुयणं वाषएटगुणं शुसीदारूयमतः स्मृतम् ॥ 

13. व. धात 71-401117044 ठ) व्यवहयरपदानि 1. व. 7618 1616. 

, ।पदांशसदहित' इति व्यवहटारमाधकवीये, 

, कारणान्यत्र-13. 4. | 6. दान-द. 

, क्रमश्च प्रवक्ष्यामि-. च. 7. चाष्टगुण-द, मि. 

, खान-द. 8. 8. ५., तत् कुसीद मिति स्मृतम् 



२७८ कुष्यकल्यतशेः [५६ 

परिपूर्ण गृहीतां बन्धं वा साघु रपरकम् | 
ठेख्यारूढं साक्षिमदा ऋणं दव्ाद्धनी सदा ॥ 

रुस्सितात्सीदतश्च' इत्यधमणेविशेषणे' | 

नारदः; [४, ११४. 
विश्रम्भहेत् दावल प्रतिभूरापिरेव च। 
छिखितं सात्िणश्चः दरे प्रपाणम्यक्तिकारके ॥ 

कात्यायनः [४९५७] 

न स्ीभ्यो "वारदासेभ्यः प्रयच्छेक्किञ्िदुद्धृतम् । 

दाता न रभते "तत्तु तेभ्यो दत्तं च यद्रघ॥ 

“उद्धतम् उद्धारम्. । 

क) जण दिः 
तत बृहस्पतिः [१० २८] 

शसिष्ठचनमोक्तं हद्धि बाधृषिके शृणु । 
पश्च माषास्तु विशलयामेवं धर्मो न दीयते ॥ 

व्विंश्चतिरत्र माषाणाम् । 

गौतमः [१२, २६। 
ङ सीदहद्धिषेम्या"” विशतिः पञ्चमाषिकी प्रतिमासम्" । 

1. 83. च., विशेषणम् । 4. दासबाकम्यः-8.प१., नज, द्. 

2. 1 प. शेव {01 श्च द 9. तम्तु-द. 

3. 2. च., न, &1त द-प्रमाणे 6. ए. च,, उद्धारः। 

¶. 7. व, ज, त द-तत्र वासिष्ठः 

8. शोकोऽयं वसिष्ठस्म्ृतो (२-५५) दृश्यते 
9. ^. 8. 3. द, न 84 9. 3. (४)-पणनाम्; 23. 4.) पशानाम् 

10. भम्यां विं्यतिः-द; भैम्या स्यात् । विंशतिः-बि, 

11. 2. ¶. ०01४8 प्रतिमासम् ; मासम्-गो. ध, सू. 



भ्यवहारकाष्डे ऋणाहानविधिः ९.७९, 

स्मृतिः 

माषो विक्चतिभागस्तु "पणस्य परिकीर्तितः| 

मनुः (८) १४० 

-वसिष्ठविषितां इद्धि खजेद्धितरिवब्धिनीम् । 
अक्षौतिभागं गृहणीयान्मासाद्रापूषिकः शते ॥ 

या ज्षवरक्यः [२, ३७] 

अश्नीतिभागो इद्धिः स्यान्मासि मासि सबन्धके | 

बृहस्पतिः [१० २२ 

'अशौतिमागो वर्धेत "लाभो द्वियुणतामियात् । 

प्युक्तं सप्तभिवेर्षक्ञिमागोनेने संशयः? ॥ 

भ्यासः 

सषन्ये माग आश्चीतः साठ भागः सरप्रक्े | 
निराधाने द्विकक्वं मासराम उदाहतः ॥ 

'आ्षीतः "अशीतितमः । अयमेव सर्भ्रके खरीयाष्टमभ्मागसहितः 
साषभागः । निराधाने' बन्धकरहिते । 

1, 13. ध, पष्य ् 

2. अशीतीति विधेयनिदेशः। वसि्ठविहिताभिद्यादिरथंवादः-(मेधातिथिः) 
8. यद्यप्यविरोषेणाश्षीतिभागो ऽभिहितः तथापि ब्रह्मणस्येवायम् । अन्येषां तु पादङृद््ा 

बृद्धिकस्पनम् । (विश्वरूपः) 
4. छाभे-द., 
5. 8. 4., भागोऽ्र न सशयः। 
6. ए. च. साष्टमागः-न, द्, 
7. 9पए11€त् ए ^. ४. ए, 84 9.8. (४) 7411017० 444, (0. 296) 

6108 16 °€186 1711 प्6 रणााकापौ 168 त षष्ठो भागः सलम्रके, 16779118; 

'“कट्पतरौ साष्टभाग इति परित्वा सलप्रके अश्षीतितमो मागः खकीयाष्टमभागसहितो 
मासङृदधिरित्युक्तम्” ॥ ^“ एतश्च ब्राक्मणविषयम्, क्षलियादो पुराणतयादिविभानात् " 
(विषाद्रल्ञाकर, ८) 

8. ए. 4. अहभागेन नवत्यर्थकस्स्वमी 



२८० फएुष्यकर्पतदः [५६ 

मुः [८) १४१] 

द्विकं श्तं बा शृहीयात्सतां धमेमनुस्मरन् । 
विकि चतं हि गरह्ठाना न भवलत्यथेकिरििषीः ॥ 

हारीतः 

^पुराणपञ्चरविश्याः मासेऽषपणा इद्धि; । एवं सद्विमासेश्चहुभिषेषैः दिः- 

पर्यागतं संतिष्ठते, एषा धमद्धिः । नानया धमाच्च्यवते ॥ | 
@ क, द, 

राणः, षोडश्च पणाः । पद्विःपयोगतम्' द्विगुणी भूतम् । 'संतिष्ठते› व्यब- 

तिष्ठते, न पनविषधेत इत्यथः । 

मनुः [८) १४२] 

द्विकं तिकं चतुष्कं च पश्चक च शतं समम् । 

मासस्य ब्द्धि गृहौयाद्रणानापनवुपूवशः ॥ 

^ष्विकं' द्वी पुराणौ मासि] इृद्धिदींयते यस्मिन् मूखधने तथा । एवं 

तिकाद्यपि । सपे" मात्रयाप्यनधिकम् | 

1. ए. च. 01118 मनुः 816 {11€ {€ &10].8 10110 ण1119. 

9. दवौ बृद्धिरसिन् शते दीयते तद् द्विकं शतम्-(पेधातिथिः) 
3. भन मवव्ययथंकिस्विपी' अन्यायेन परखेग्रहणात् पापमथकिस्विषं तदस्यास्तीत्यथ- 

किस्विषी ।-(मेधातिधिः, 
4. 1. ., पुराणपञ्चविशव्याम्; पुराणं पञ्च-उ, ज. 

8. व्या मासे 

6. [४८2 1 88. 0्ालाः दा) ^, 8. 13. 8. 2. (४) 8 ज, 

प्र ]1086 16811198 816 9180 शिण]. ब्राक्षणादि बणक्रमेण चतुर्णा वर्णानां सकादादू 

द्विकाद यश्चत्नारः कस्पा यथासंख्येन प्राह्यतयाऽनुज्ञायन्ते । (समः, न पादेन वाऽर्घेन वाऽधिकम् 

तदाधिक्येपि सपादद्भिकं साधद्धिकमिति द्विकादिग्यपदेशस्यानिषृततेराशङ्कानिवारणा्थं ‹ सम 

ग्रहृणम् । ... ... "समाम् इति पाठान्तरम् । संवत्सरं यावदेषा ब्द्धिनं परतोऽपि । महस्वा् 

देगुण्यं स्यात् ॥ (मेधातिथिः); [ ] ऽण्फ16त एवि, र ९. 



ध्यषदारकाण्डे कणाद ।गविधिः २८१ 

याह्नवरश्यः (२) २७] 

वणेक्रमाष्छतं द्ितिचतृश्पश्चकमन्यया ॥ 

"अन्यथा बन्धकं विनाः | 

विष्णुः [ ६) १-२] 

-अथोत्तपर्णोऽधमणकाच्याद मयं शृ्वयाद् । द्विकं विकं चतुष्कं पचक 
शत॑ वणोनुक्मेण प्रतिमासम् ॥ 

गौतपः [१२, २७] 

श्ना तिसांबत्सरीमेके ॥ 

मनुः [८) १५२] 

नातिसांवत्सरीं द्धि न चाषं पुनदेरेत् । 
सक्ररद्धिः कार्द्धिः कारिता कायिका च याः॥ 

1. .अक्षीतिभागो शृदधिस्स्यान्मासि मासि सवम्धके' दति कस्य पूर्वाः ॥ “अन्यथा 
तु बम्धकरदिते द्विकननिकत्व बृद्धेरित्यमिप्रायः । यद्येतददृद्धिपरिमाणमुक्तं अत उवं न यहीयात् | 
न स्ववांग् प्रहणे विरोषः- विश्वरूपः | 

2. (सवम्› इति उ. 

8. नतां (कृधि) स॑वत्सरेऽतिक्रान्ते भवां न गृह्णीयात् ' (हरदत्तः) ; (मासमतिक्रम्य 
स॑वत्वश््रद्धिन ग्र्येदयेके मन्यन्ते । ......... याव द्वनपव्यवहारः तावद्भाह्येबेति गौतमः इति 
मस्करी ॥ 

4, भ्विनिहरेत् ' इति मेधातियथिपाठः । “विनि्रेत्--विनिष्कृत्य खधनादारम्योपनये- 
दित्यथः ॥” (मघा) 

५. भन चादृष्टां बिनिष्रत्'-यालेयान दृष्टा दरेकादशिकाय्ा प्रधकादधिकानतां 
गरह्णीयात्। अदष्टामनुपचितामिल्ः । याबद्हुमि मासेन संहतीमूता तावन्न ग्राह्या दिवस. 
दृद्धिमाश्बृद्धिः । ननु तु मासस्य बृद्धि गृह्लीयात्" (८. १४२) दध्युक्तम् । परिमाणं मासिकम् । 
तदृदृद्धनं ग्रहणम् ॥ ...... (कारिता, इत्थं कृतां यावतीं वा॒परस्यरोपकारिक्षयोत्तमणाधमर्णौ 
कुरुतः । “कायिकाः कायकमणा स॑शोष्या ॥ (मेधातिधिः) ॥ ““हटायुधस्त॒ यदाऽशान्त- 
कामे (अभ्यवखिवद्ृद्धो ऋणे लाभग्रहणवाषनावानुत्तमणैः स्यात्, तदा संव्छरादवागेव लां 
ग्ह्णीयात् › न तु संवत्सरादृष्वमित्याह ॥"” (विषाद्रलज्ञाकरः, १०) 

86 



८ हृल्यकर्पतयः | [५६ 

° नातिसांवत्सरोम्  इति-मासादारभ्य संबरसरं यावदष्दधिर्निय- 
मनीया । न व सेवत्सराद्ध्वेमिति यदि हृद्धया धारयसि तदेव मरयच्छामीति 
नियपः कतेष्यः ॥ 

नारदः [४, {०२ 

"कायिका कालिका चेव कारिता च नयाऽपरा। 
चक्रषद्धिस्व शासेषु तस्य दद्धिधतुरविषा॥ 

चृहस्पत्तिः | १,०, < -५ |] 

हद्धिधतुर्विधा परोक्ता पञ्चधन्येः प्रकीिता | 
शवड्िषान्येः समाख्याता तसरतस्तां निबोधत ॥ 

कायिका क्राखिकरा चेव चक्रदरद्धिरथापरा। 
कारिता च रिखाद्द्धिर्भागखभस्तयथेव च ॥ 

व्यासः 

दोह्यवाह्यकपेयुरा कायिक्रा सथुदराहूता । 
कायाविराधिनी चन्त पजपादादि शयिक्ना ॥ 

1. कालिका कारिता चवं +।यिक्रा च तयापरा] 
“चक्रवृद्धि शास्नेऽसि् इ! डद्शा चदविघा॥' इतं मुद्रतनार्दरीये प्र. ७५) 

इ्यत्त छोके--“चतुर्थिघन्द्धिनामन्टषमिद क्तम् । लक्षणं द (पन्त) उच्यते” इति 
(अस्ष्ायः) 

2. षङ्िधासिन् समाल्याता-द. 

४. नारद् छछके रेति विवाद्रज्ञाकरे (१०, अयवहारनिर्णेये च (घ. २२५) 
4. >6€00ात 11811-४6786 18 (फाल्त् आा 8016 ्ढाप86८11018 

00९10181 ९९४8९ 1† ०८्८7§ [ल्त सल तक [प 116 लाला 

0) 21५१६. 11५ 1481 पव पक्लाः 18 हर्ली $ 80116 01 आला) 77 

01876111 811 1110011€८}॥ 1008 --€. 4., पलाधाद्या तु कायिका 111 ^. 8. }3., 

9. च., 8. 1. (9) 81 द; पगाधायनु कायिका, 1 न; ४. परणार्घा तु कायिका 11 द॥ 
५ ्दोह्यं गवादि ; बाह्य" बल्ठीव्षादि ; "कायः" मृलषनद्यरीरम्; यश्वत् पणाया पणतदरष- 
म्यतिक्रमेण नियमुभाभ्यां व्यवस्थापिता; सा नारदमते कायिकी ॥” {चिवाद्रज्ञाकरः, १५) 
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नारदः [9) १०४ (अ) १०३ (अ) १०४ (आ), १०३ (आ) 

कायाविरोधिनी शदवत्पणाधोय्या तु कायिका । 
प्रतिमासं स्वनि या इद्धः सा काटिक्रा मता॥ 

दृद्धरपि पुनदृद्धिः चक्रदद्धिरुदाहूना । 
दृद्धिः सा कारिता नाप याणिक्रन" खयं ठता ॥ 

(कायातरिरोधिनी' मूरुधनाविसोधिनी । शश्वतणापाया तुः भ्रतिदिनं 
देयत्वेन पणतेदध। दिका । पथमप्रभाभ्यां याकता हृद्धिः सातु कारिता)ऽ। 

कलयायनः [४९८] 

ऋणिकेन तु या हद्धिरधिका संप्रकदिपता। 
आपत्काखकरृता नित्य दातव्या कारररिनादुसा॥ 

अन्यथा कारिता इद्धिने दातव्या कथञ्चन । 

याज्ञवस्क्यः [२, ३८ 

"कान्तारगास्तु दशक सामुद्रा विरकरं शतम् । 

दद्यां खकृतां द्धि सर्वे सर्वा जापिषु ॥ 

भुः ८) १५५७. 

¢ 

समुद्रयानङश्गा देशकारायद्भिंनः | 

स्थापयन्ति तु यां द्धि सा तल्लाधिगमं पति॥ 

, ऋणिकेन 07 यणिकेन-ज, 

, ए, व.-प्रणाधात् प्रतिदिनं नेया तद्वत् तदधादिका 
, कारिता, सा नारदमते कायिका", 3. च. 110 विवादरतताकर, (१०) 

4, "कान्तारगा" अरण्यवासिनः तद्रामिनो वा। सामुद्रा! समृद्रव्यवष्टारिणः। ते प्रतिमां 

दशकं विंशक दतं द्युः । यद्वा कान्तारं वणापशदत्वं ये गच्छन्ति ते कान्तारगा वर्णाप्श्चदा 
इत्ययः । सह मुद्रया नियमेन वतेत इति समुद्रो व्णाश्नमत्रिषयः, तमतिलक्खयन्ति ये, ते 
विपरीतलक्षणा वा खापुद्रा विकमस्ा इत्यथः-(बिश्वङूपः) 

< {> ~ 



२८४ एद्यकर्पतयेः ५५६ 

(सथ्ुद्रयानङकरा" इति वणिदमात्रोपरक्षणम् । ‹ देशकारायेदिनः 
अस्मिन् कार इयान् रामोऽसििन्नियानिति ये पश्यन्ि। “अधिगमो 

निश्चयः ॥ 

ग्हारीतः 

पुराणे पणिकं मासमिलयेकेऽ । तरे द्वियुणं धान्यं वियुणमेवं च वपेते+, 
तथोणांका्पासः संवस्सरेण वृणश्षजाकं धृतथुदलठवणमष्टयुणम् ॥ 

(पणिकं मासम् › गरृह्ठीयादिति सेषः । भटे द्वियुणं धान्यं" इति, द्विरया- 

दिभिरपि मासेधान्यं द्विणणं प्राहम् । तू" नवधान्यागमे | यदा तु तृढागमे 

न दत्ते तदा तिगुणमेवः । (नाधिकं वधते" चतुश्णतांः नो भजतीलधैः । 

(तथा? धान्यवदृणोकापांसः तिगुणमेवः धवस्सरेण वधते । यदा द 
सैवस्सरेण न दीयतेः तदा "चि युणमेवाष्युणं सं बत्सरगेलयेः"" । 

1. देशचकालाथद्िन."-असमिन् प्रदेश दयानथलामोऽसिनियानिति ये पश्यभि 

आनते-न तु समुद्रयान प्वच ये कुशलाः कर्णधारादयः-(मेधातिधथिः) 

2. 9, 23. (४) 1198 & &&] 1676 6>†611त1पर् 1 {76 पप०४९४०7) तप 
11081001 0610 क. 

8, 'एतत्वङ्करजात्यधमर्णविषयै, चातुवण्ये द्विकद्यतादीनां षर्यत्वामिषानात्' ॥ 
(विषाद्रलाकरः, १२) 

4, प्रवषते-ज, 

९. 8. १, 9 जरत, ए]1116} ४०९०११8 शा# 2/4 024 सवस्तरेण 
तिशतकं सत-ज. 

6. तदा त्रिगुणमेव-द, तदा द्वितिगुणमेव-उ, 

71. ए. ¶. चवुशुणता धास्ये न भवतीति अथः ; चदुयुंणतां नोपयातीत्य्थः-ज, द्. 

8. 3. 4. ज, द-द्वियुणमेव 
9. ण दीयते-द,. 

10. 3. १, लिगुणमेष दीयते । अष्टगुर्णं* 

11, णेयन्वयः-द. भरु. 
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नारद; |) १०५-१०६। 

"ऋणानां सावेमोमोऽयं वििदद्धिकरः स्थतः । 
देशाचारस्थितिस्तन्याः यत्ररभवनिषटुन् ॥ 

दविगुणं विगुणं चैव तयान्यस्िश्वतृयणम् । 
ऽतथाष्टगुणमन्यस्मिन् देयं देगेऽत्रतिष्ठने ॥ 

बृहस्पतिः [१० ११, १३ (अ). 

प्रल्यहं ग्रृह्ते यातु शिखष्द्धिस्यु मा स्पथरता। 
शिखेव यधेते निदं सिरर्छेमानियतते ॥ 

५३ 

मूले दत्ते तथेवेषा शिखिद्धिस्ततः स्मृता । 

कात्यायनः (५०१. 
आधिमोगस्तवशषा य! हृ द्धिस्त् परिकरारपनः। 
प्रयोगो यत्न चेवं स्याद्ापिभोगः स उच्यते ॥ 

बृहस्पतिः (१० १५४ १६। 

ग्रहात्स्तोमः सदः ्षेब्ाद्धोगखा मः कीर्तितः । 
शिखाष्टद्धि कायिका च भोगलामं तथेव च ॥ 

धनौं तावत्समादयाचयावन्पूकं न शोषितम् | 

स्तोमो" भाटकम् । सदः“ सस्या दिफखम् । 

याह्नवरक्यः [२, ९०. 

*+"आधिस्पु जुञ्यते तवद्ाव्र्तन्न प्रदीयते । 

1. अ्थानाम्-ना. स्म. 8. 1. ¶,-तयाम्बगुणं 
2. 8. 8. (४)-स्तुस्य 4. सदः, सस्यादि फकम्-. च. ज, 8 द 

* 966 610 }. 811 11616 116 1016 ‰%€18€ 18 ©11€त्. आधिघनं 
यावन्न प्रदीयते तावत्तदुत्तमर्णेनाऽऽधिशविरमपि मुज्यते इव्यर्थः । तेन दवैगुण्यादिप्र्ाकल 
नेऽपि इृद्धिभांगरूपा भवव्येवेति तात्परयम् । [पूण [वाक्यं ऋणादानप्रकरणे यदर्यकं लिखिर्व 
तद् योऽस्य यद्यपि खरसतः प्रतिमाति, - तथाप्यनेकनिगन्धूभिः तदर्थतयेवोत्तराथ॑स्य संमतत्वात् 
तयेवाश्रापि छिखितम् ॥ (विषादरज्लाकर, १४) 
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आधिधुत्तपर्णो दध्रादियनुषतती 

विष्णुः [६) &-८] 

अन्त्यृद्धौ' प्रविषएटायापपि । न स्थावरमाधिपृते वचनात् ॥ 
24 क 9 ^ {¢ र (4 त् ३अ् (^ (अ ९ पमे 

कते वचन् द्विगुभे धने अष्ट तव आधि दास्यामीति यदि पुषेमेव 

क्तं भवेदिलयथः | 

पनुः (८) १५२ 

कृतातरुसारादथिकरा व्यतिरिक्ता न सिध्यति। 
कुसीदपथमाहुस्तं पञ्चक रतमदंनि+ ॥ 

बृहस्पतिः (१०, २१. 

भोगो यदुद्विधुणादूष्यं चक्रशद्धि् ग्रहणे ' 

मूलं च सोदयं पञ्ाद्रादुषपं उदितम् \। 

(अ) अथाकृतद्रद्धिः 

तन्न काल्यायनःः [५०] 

०दरुत्वोद्धारमदलवा या साचितस्तु दि व्रजत् | 
उरध्मै मासत्रयात्तस्य तद्धनं इृद्धिमाप्तुयात् ॥ 

1. अन्तब्रद्धो इति सृद्रितविष्णुस्मृतिः 
2. 2. थ -्चाते वचनाद्धि* 

8. 7. 4. ४4 ज-इत्युक्ता आधि दास्यामीति ; यक्ता दास्यामीति-बि. 

4. अनुखरम्यनुधावन्यतुवर्न्ते सवे एवायं एतमिति "अनुसारः" शाश्रादितः समाचार+। 
स च विविधोऽश्चीतिमागादिः पञ्चकशतपयम्तः। तसात् "अधिका" वृद्धिः कृता! यावत्तथा- 

घमणैनोत्तमर्णस्य "न सिद्धयति! । कुतः "व्यतिरिक्ता यतः शाख्रवष्येत्यथः । अथवादान्तर- 
माह “कुसी दपयमाहुस्तमि'ति । कुपुरुष यत्त धीदन्ति तत् कुसीदम् । धर्मण तद्धमांणो ग्न्त ।' 

डुसीदानामयं “पन्या मागं ्यवहारो न साधूनाभिति निन्दा ॥ (मेधातिथिः ॥) 

6. का. स्मृ. साये) ५०३, ५०७, ५०६, ५०५) ५०२, ५०४. 

6. 'उद्धारो*ऽत कलामन्यवस्थाप्य गृ्ीतं धनम् । "दिशं बजेत्" अर्थिशादेश्वं॑वयजेत् | 

(वि. र, १६) 
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पण्यं गृहीस्वा यो मृस्यमदत्वेव दिशं बजेत् | 
ऋतुलयस्यापरि्टा्तद्धनं रद्धिपाप्तुयात् ॥ 

निक्षेपं हद्धिशेषं च 'करयं विक्रयमेव च । 
याच्यमानो न दचचद्रधते पञ्च शतम् ॥ 

प्रीतिदत्तं न वर्धेत यावन्न प्रतियाचितम् | 
याच्यमानं भ्न टच चद्रधते पश्चफं शतम् ॥ 

यो याचितकमादाय तद्रस दिम बेत् । 
कऋत्तयस्यापारेष्टात्तद्नं दृद्धिपप्युयात् ॥ 

खदेश्षस्थोऽपि वा “स्तु न दव्ाद्याचिनोऽसश्रत्। 
*त तत्र कारितां इद्धिमनिच्छनापि चवषेत् । 

विष्णुः [६, ३] 
दद्धि दुः शर्वे वणो व्रा सखमतिपन्नाम् । अङृतामपि वर्सरातिक्रमेण 

यथाभिहिता्९ ॥ 

धयथाभिदितां" बरणक्रपरेण द्विकतविकादि ना यथोक्तम् । 

न इद्धः प्रतिदत्तानां स्यादनाकारिता कवित् | 
अनाङ्ारितमप्युध्यं वत्सरापाद्विवधन० |! 

एष दृद्धिभिपिः परोक्तः प्रीतिदत्तस्य धमेतः। 
[> को ¢ ° 

दद्धिस्त याक्ता धान्यानां वाधुष्यं तदु्राहूनम् ॥ 

(अनकारितम् ` "अददीरितम् । 

[+ ९ ॥॥ 

13. व. विक्रय क्र-मेवव।; क्रयव्रिक्र- ज, द. 
1. च. 911 चि. र.-अदत्तं; न चदं वधते. 

8.4. ज. द~स तन्नाकारिताम् 
. 8.थ.ज. द्. वि. 0701 स्वं वणा. .खप्रतिपनां 
, 23. च. 810 द-यथाथामिदितां वर्णक्रमेण प्नितरिकां यथोक्ताम् 

वत्सराध।तमबधते-मु, ना. स्मृ. 7. 8. ग. ४ वि-अनुदादुतम् 
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(आ) अथ परपदद्धिः 

तल गौतमः [१२, २८) 
चिरस्थाने द्रयुण्यं प्रयो गस्य | 

कात्यायनः [५१०] 

पणिदुक्ताभरवालानां सुषरणेरजनस्य च। 
@ __ (~ ५ ~ भ ^~ 

तिष्ठति द्विगुणा इद्धः फाठ्करटातिकस्य च ॥ 
(4 क ~> > 1 तिष्ठति" चिरतरावस्थाने न ष्व्त इलयेः। केटम् ' कीटभवं वरसरादि। 

। अविकम् › कम्बलाद्विः । 

मनुः [८ १५९१। 

कुसाददद्धिद्रगण्यं नादान सकृदाहूता । 
धान्ये सद् खरे वाह्य नानिक्रामतिं पश्चतापः ॥ 

‹ धान्यम् › व्रीहियवादि! । लवः उणाचामरादिः) द्टुयते (रवः! 

इति व्युत्पत्या । वाद्या" वटीक्हारिः | 

1, 13. 4 .-सिरावस्थानेऽपि 

9. 'फालं' फलोद्धवं कापासादि | "केटः कीटभवं वच्लादि । 'आयविकं मेषभवं कम्ब 
लादि ॥ (वि. र. १९) 

3. "सद्" फं वाक्षम् , धान्यस्य प्रथगुपादानात् । शल्वः, उदीच्येषूरणाविषयः प्रसिद्धः । 
ववाह्मो" गर्दभोषटूवलीवदाीदिः। यथ्रातिथः॥) 

५-अस्यार्थः- "धान्य त्रीहियवादो “सद ' ब्रक्षसमुत्थफलादौ । "ल्व" मेषादि समुत्थोर्णा- 
दिचामरादौ, दूयते इति व्युससया ! भ्वादयः तुरगादो बाहमीयतया हिरण्यवद् द्विकशतादि- 
मर्यादया ब्रृद्धया प्रयुक्ते सतिन पञ्चगुणत्व ब्रद्धिरतिक्रामति। संमवति कथिदेतादशो यो 
भान्यरातमश्वरातमव दातुमहति नाधिकरमिति ॥ (यिवादरल्ञाकर, १९) 

अन्न च धान्य पञ्चगुणरक्तम् ; टद्छतिना चठुशुणमुक्तम ; विष्णु-मरीचि-वसिष्ठ- 
हारीतेश्च लिगुणमुक्तम् ; वदत्राधमणांपक्रष्टगुणत्वमध्यगुणल्ोत्कृष्टगुणत्वेः व्यवसा, मष्टा्वमाष- 
भान्यके काल्देरमेरेन वा व्यवस्था । एवमन्यत्रापि ॥ (विवाद्रन्ञाकरः, १८) 

4. ज, द ५1, ]3. च. 1€६त "धान्य त्रीहियवादिः; | 'खदः' शस्यं ! 'लवः' बास- 

रादि; । "दूयते, इति कवः ॥ 



ग्यवहारकाण्डे ऋणादानवेभेः २८९. 

गौतमः (१२, ३३] 
सीदं पशुूपजरोमक्ष्नसदवा्चषु नातिषशगुणम् । 

(पशूपजमू्"' क्षीरघृतादि । 

बृहस्पतिः [१० १७] 

हिरण्य द्विशुणा हृद्धिख्िगुणा वस्ह्प्यके । 

धान्ये चतुगुणा भोक्ता सद् बाह्यखेषु च ॥ 

विष्णुः [६)११-१५] 

भ्िरण्यस्य परा हृद्धिरदियुणा । धान्यस्य लियुणा । वह्स्य चतुणा । 
रसस्याष्टगुणा । -सन्ततिः स्लीपशुनम् ॥ 

वसिष्टः [२,) ४४-४७] 

दिशुणं दिरण्यं लिगुणं च! धान्यम् । धान्येनेव रसा व्याख्याताः | 
पुष्पमूरफङानि च । ठतुगधृतमष्टपणम् ॥ 

बृहस्पतिः [१०, १८] 

उक्ता पथ्चगुणा शाके बीजेक्षो षड्गुणा स्पृता । 

रवणसेहमयेषु इद्धिरषएटगुणा स्पृता । 

गुदे मधुनि चेवोक्ता प्रयुक्ते चिरकालिके ॥ 

1. पलं क्षी रघुतादिः-ज, 

2. हिरण्यस्य द्विगुणा बद्धः । चरिगुणा वलस्य च । धान्ये चरुणा । रस्याष्गुणा | 
सैततिः ज्लीपद्मनाम्-वि ; वसनस्य धाम्यस्य चतुगुणा-द; धान्यस्य चतुरुंणा रखस्याषटगुणा-ज, 

3. ¢, शाक्षवरक्व; २,२३९ 

सततिस्वु पद्युस्रीणां रसस्याष्टगुणा षरा | 

नसरधाम्यहिरण्यानां चतुखिद्धिगुणा परा ॥ 

““पञ्चसीणां सन्ततिरेव इृद्धिः। पद्यूनां सीणां पोषणाङमथ॑स्य तत्पुष्टिशततिकामस्य प्रयोगः 

तैभवति । ग्रहणं च क्षीरपरिचयार्भनः'” ॥ इति भिवाश्चर 

4. "जः 0701४1९ एज, द, 
814 
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कात्यायनः [५११] 

तकानां चेव सर्धेषां मद्यानामय सर्पिषाम् | 
हृद्धिर्युणा ज्ञेया गुशस्यः ठवणस्य च ॥ 

बहस्पतिः [१०) २३] 

तृणकाटरष्टकासूत्रकिण्वपाषाणचमगाम्ः | 

हेतिपुष्पफलानां च दद्धिस्तु न निवतेते+ ॥ 

(किण्वम्' सुराप्रकृतिद्रभ्यव्रिशेषः । “हेतिः' शसम । 

विष्णुः [६ १६.१७] 

किण्वकापोससूतवमेचमायुषेष्टकाङ्गाराणामक्षयाः । अनुक्तानां द्विगुणा ॥ 

(ख) अथ चद्धिनिषधः 

तत्न नारदः [२, ३६] 

पण्यमूल्यं भृतिन्यीसो दण्डो यच्चाभिहारिकम्' । 
"वथादानाक्षिकपणा वधन्ते भनाविवक्षिताः ॥ 

1. #. 4. प्रोक्ता 01 जेया 

2. ^. 9. 1. ज, उ, ४114 9. 1. (४)-षतस्ण 101 गुडस्य 

8. ^.8.}. ज, द ४49. 1. (५) -पर्णासिचर्मणाम् | {2/*40017{04440} 

. 800 1४८३ 106 16यव7् किण्वचमाखिवमणाम् ४1 ५048 11118 

6011100 €111 मरं == कवचम् । 

4. “ "किण्वः सुराद्रम्योपादानकारणभूतो मरविरदेषः । (चम' शरादिनिवारकफलकः | 

"हेतिः सुरायुधम्। " [षीरमिश्रो्य, ३०० 

8. 38. च. अक्चयसूक्तानां 

6. 13. 4. यश्चाभिह्रिकः; भयज्नावहारकम्' ना, स्मृ. 

7. 28. च.-तथा दानाश्िकषणा 

8, न बिबहिताः-ज, द 
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'आयिहारिकम्' छरादरिनाः ग्र्यमाणम् । (आक्षिकपणः' दूतनिपित्तं 
धनम् | 

कात्यायनः [५०८] 

चप सस्यासवद्यूतःपण्यमूस्ये च सवेदा" । 
शल्ीशुरकेषु न हद्धिः स्यास्मातिभाव्यागतेषु च ॥ 

“सस्यम् ' प्षत्राजातं धान्यस्तम्बादि । आसवम् मधु । 

सेवतः [बी, मि, ¶, ३०४) 

न दृद्धिः स्रोधने लाभे निक्षे च तथा स्थिते। 

संदिग्धे भातिभाव्ये च यदिन स्याव्खर्य॑ङृता॥ 

ध्यासः 

प्रातिभाय्यं भुक्तवन्धपग्रहीतं च दित्सतम् । 

न वधते प्रपन्नस्य दमः शरुरफ प्रतिश्रुतम् ॥ 

याङ्गवर्कयः [२, ४४. 

ष्दायमानं न गृहणाति प्रयुक्तं यः खक धनम् । 
मध्यस्थस्थापितं तत्स्याद्रभते न ततः परम् ॥ 

1. ^. 9. 8. ज, द. ४109. 13. (&)-कूटादिना 

, श्बुथादानः धममनुदिदिश्य दत्तमपिंतम् (वि, र., २२) 

3. चत॑-दः चृते-उ. 

, 3. व.-प्यमूस्येन सव॑दा; पण्यमूलेषु सर्वदा-ज, द. 
, स्के न च बृद्धिस्यात्-ज, दः; 'ल्रीशचुस्कम्' आमसुरादिविव।हे देयद्रष्यं बेध्यादि- 

देयश्च (बि, र. २२) 
6. 8. ५१.-द्, ल-क्षे्नजात 

7. प्रपन्नस्य-द ; प्रयजस्य-उ, 
8. खरकं धनमिति ब्नादार्मनेपदयोगाज सभिहितधनिकविषयमेतत्। भग्यथा तु बर्भत 

एनेयमिप्रागः । (विश्वरूपः ॥) 

५५, 

छ शन 
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(ग) अथापिविधिः 

तत्र बृहस्पतिः (१०; ३८-३९] 

आधिर्मन्धः समाख्यातः स च परोक्तश्वतुरविधः। 
जङ्गपः स्थावरभरैव गोप्यो भोग्यस्तथैव च ॥ 

यारच्छिकः सावधिको" ङेख्यारूढोऽथ साक्षिमान् । 

नचतविधः, खरूपपरकारकाङमरमाणेःः । ततर खरूपपेव दिविध स्थावर- 

जङ्गममेदन । प्रकारथ द्विविधो गोप्यभोग्यभेदेन । काठो द्विविधः अवभि- 
नियमानियमाभ्याम् । भमाणं द्िविपं लख्यसाक्षिभेदेन ॥ 

नारदः (४, १२५. 

उपचारस्तयैवास्य ठकामहानिरविपयये | 

प्रमादाद्धनिनस्तद्रदाधौ विदरतिमागते ॥ 
(+ च 

उपचारो" रक्षणम् । कतेग्यमिति शेषः । “अस्य, आधेः (ङामहानिः' 

दृद्धिहनिः । शविपयये" विनाशे । 

बृहस्पतिः ।१०, २९-४०. 

५अश्चान्तखामे च ऋणे तथा पूर्नेऽवधौ भनी" । 
यो शङ्क्त बन्धकं गोभान्न स कामो मवेतपुनःः ॥ 

1. साबधिश्र-द, न 210 ¬. °. 

2. खसूपप्रकारकालग्रमाणेश्चवुष्टं तद्धेदेना्टत्वमिति कल्पतरकारः (विवाद्रज्ा- 
कर, २४) 

8. खस्य-उ. 
4. (उपचारो, रक्षणं, तयेव प्रकारमेदानुस्रिणास्य कर्तभ्यत्वम् । ततो धनिकप्रमादा- 

दविप्॑ये भाधिनाशे निरृतिं बा गते आधो धनिरस्य रमहानिर्भवति | (विवादरलाकरः, २४) 
४. ए. 4. अशाम्तलमे च ऋणे तया पूर्णविधो भनी; प्रशान्तब्ममे च ऋणे-ज; 

भराम्तकामे करणे-ड, 
6. धर्न-ज, द, 

7. पारिजाते द पूणे इयत अकारप्श्रेष आहतः | अवभिमपेशष्य म्यबलयापितभागे 
नाधो भवधो अपूणै माभिनं मोक्तम्य इत्युक्तम् । (विधाव्रक्ाकर, २५) 



ध्यवहारकाण्डे ऋणादानविधिः ४९३ 

न्यासवत्परिपार्योऽसो दृद्धिनकश्यति हापिते । 

यान्नवलक्यः [२) ५९) 

"गोप्याधिभोगे नो इद्धिः सोपकारे च हापिते । 

'सोपकारे' बरीवदादो ताम्रकटाहादो । शहापिते' भ्यवहारा्षमल्वमनरु- 
प्रापितः । 

मनुः [८) १४३] 
न त्वेवाधौ सोपकारे कौसीदीं दद्धिमाघ्नुयात्ः । 

तथा (८) १५० | 

यः सापिनाऽनन्रज्ञातमाधिं शुङक्तऽविचक्षणः | 

तेनाधेग्दधिर्मोक्तव्या तस्य भोगस्य निष्कृतिः ॥ 

तथा [८) १४५] 
न भोक्तब्यो बरादापिदञ्जानो इद्धिषुस्छजेव् । 
“मूल्येन तोषयेचयेनमाधिस्तेनोऽन्यथा भवेत् ॥ 

“अधेदद्धिः मोक्तम्या" इति, आधेरुपद्चक्तस्य विकारे ऽऽ सतीति बोद्धभ्यम् । 
विकारे तु सति सकर्षद्धियाग एवेतयथेः ॥ 

1. गगोप्याधिभोगिनो बृद्धि; सोपकारे च भाविते"-इति चिश्वङ्पाचायांश्युपगतपाटः । 
'भाविते" मोक्ताम्युपगते, साक्िभि्वा यक्तोऽनेनायमिलेवं माविते । (विश्वरूपः) 

2. मत्व प्रापिते-द. बि. | 

8. तल भोग्यमाभिमधिङृयेदमुच्यते-"न स्वेवाधो सोपकारः इति । विमिधः सोपकार!- 

्ौरिणी गौः शेश्रारामादि च } तस्मिन् भुज्यमाने । कुसीदे भवा कौसीदी अनम्तयेक्ता इटिः, 
तां नाप्नुयात् ।-(मेधातिथिः ॥) 

4. ©] 00 [1676 10 [९18 060 [1 ध्रा वन्एणय 

7818 @11}01. 

6. 8. ¶.-भधिकरि 01" बिकारे 

6, 13. ५.-विचारे 07 विकरे 
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कात्यायनः (५२. | 

अकाममननङ्गातमार्धिं यः कमे कारयेत् । 
भोक्ता कमेफलं दाप्यो दद्धि वा' ठभतेनसः॥ 

अकामम्" आधीकृतं काम्यादिकमेकर गेच्छारहितम् । 

विष्णुः [६ ५-६] 

आध्युपभोगेः दद्धशयभावः । देवराजोपधाताष्ते विनष्टमाधिषयु्तमर्णों 

दशात् ॥ 

नारदः (४) १२६] 

विनष्टे मूखहानिः स्याहैवराजकरताहतेऽ | 

बृहस्पतिः (१०) ४६. 

युक्ते चासारतां प्राप्रे मूखहानिः प्रजायते । 
बहुमूटयं* यल नषटमूणिक तल ताषयेत् ॥ 

व्यासः 

गरहीतृदोषान्नषटशरेदन्धो "दे याधिक्ो भवेत् । 
ऋणं सरामं संशोध्य तन्मूरयं" दाप्यते धनी ॥ 

याहनवबरक्यः [२, ५९ 

नष्टो देयो विनष्टः देवराजङृताश्तेः ॥ 

„ 18.च. च 0ाःवा 2. गेन बृद्धयमानः-द् 

, अत्रापि खापराधं जिना कृतत्व बिवश्षितम् (वि, र, २६) 
, स्यो-द, बि. 

. नशे-द, बि. 

9. प.-बि,) ज; द, 9110 श्यवहारनिणेय (ध्र. २३५)-दहेमादिको भेत् । 

, ष्दापयेद्धनी' इति भ्यव्ारनिणेयपाठः 

, भरेवराज-द 
9. नष्ट माधिविनषटो वा देविकात् अन्न्यायुपद्रबत् रालकीयाद्वा विना अभमर्गिकाम् 

देवः | खरूपहानं मिनाशः । अपहारस्वु नारः ॥-किन्बरूपः) 

ॐ ~व @> छर # € + 



ध्यवहार काण्डे ऋणाष्ानधिषधिः २९५ 

‹विनष्ठो' अव्र विढुतिं गतः" | 

कात्यायनः [५२६] 

ध्यस्त्वारधिं कमं कुर्वाणं वाचा दण्डेन कमेभिः। 

पीडयेद्धसेयेचैव प्रा्युयात्पूवेसाष्टसम् ॥ 

बृहस्पतिः [१० ४१) 

श्देवराजोषधातेन यलाधिरनाशमाप्तुयात् । 
तत्रान्यं दापयद्धन्धे सादयं च ऋणं धनी ॥ 

नारदः [४, १३०. 

रक्ष्यमाणाऽपि ^यदाधिः केनेपादसारताम् । 
'आधपिरन्योऽथवा कायां देयं वा धनिने धनम् ॥ 

काल्यायनः [५२४] 

न चेद्धनिकदोषेण निष्पत्र सरियेत वा| 

आधिमन्यं स कायः स्यादभान्ुस्यत नर्णिकः ॥ 

बृहस्पतिः १०, ४२; १०, ६६] 

बन्धहस्तस्य यद्यं चितेण चरितेन बा । 
अद तैऽ्थऽखिले बन्धं नाकामो दाप्यते कवित् ॥ 

धनं मृखीडतं दत्वा यदाधि प्राथयेदणी | 
तदेव तस्य पाक्तव्यस्सन्यथा दोषमागधनी ॥ 

1. “विन्ो' नामाडतयन्तनाशं प्राप्तः (बि. र.) २७) 

2. ए. क. बश्चार्भे; वस्त्वाधिकर्म कुर्बाणो-न 
8. 'राजदेबोपधातेन' इति विवादरलज्ञाकरः, २८; (तत्राधि दापयेददयात् सोदयं भन- 

मन्यथा! इति ग्यबहारमाधवीये (7. 232, 8०४४ 611.) 

4. यस्त्वाचिः-द, ज, 8. च. ; बलाभिः-मुग्ना, स्मृ. 

९. तजाभिरम्पः कतंभष्यो-मु. ना, स्मर. 



२९६ कदल्यकर्पतशः [५६ 

“चिलम्' ठेख्यम् । “चरितम्” साह्यादि । 

याज्गवदक्यः [२, ६२.६३] 

उपस्थितस्य माक्तब्य आधिः स्तिनोऽन्यथा भवेत् । 

प्रयोजकेऽसति धनं इरे न्यस्याधिपाप्तरुयात्" ॥ 
तत्काङ्तमूरयो वा तन्न तिद्टदद्धिकः । 

“असति, अविद्यमाने ॥ 

आधिु्तमर्णो दध्रादिलनटौ विष्णुः [६, ७] 

अन्त्यबृद्धी प्रविष्टायापपि । 

याज्नवरक्यः [२, ६४] 

यदा ठु द्विरणीभूतमृणमाघो तदा खद्ध । 
पोस्य आधिस्तदुस्पन्ने पविष्ट द्विगुणे धने ॥ 

“पएतदुस्पन्ने दियुणे धने प्रविष्ट स्वयाधिर्मोक्तग्या' इत्युक्तवायं चापिदीयते 

तदटिषयमिदम् । एवंविध एत्र “रोके प्षयाधिरित्युच्यतेः । 

1. सोदयं द्रव्यमादाय उपस्थितस्याऽऽधिमनुस्सजन् प्रयोक्ता दण्ड्यः स्यात् । यदा स्वस- 

निहितो धनप्रयोक्ता, तदा तस्मिन् प्रयो जकेऽसति तक्छरुडम्बे समप्य द्रव्यमाधिमाप्नुयात् नि्॑- 

यं गही प्रादियर्थः । एने धनिककुलं द्रव्यं समर्षयित्वाधिर्रह्यः | तत्काढ़े कृतं मूल्यं यस्य सः 

तक्कालकृतमूस्यः । यदि मूल्याष्द्रासः स्यात् तदा तक्करालकृते यन्मूल्यं तद्धनिकेन देयम् । शये. 

तया परिभाषया बृदधि्रुम्यो धनिकडसे तिष्ठेत् । यदा व॒ घनं द्विगुणीभूते ऋणिकश्चासनिदितः 

तदा तस्काक्े भावयित्वारधि निर्निकस्पं गृह्णीयात् ।-(विश्वङ्पः) 

9. एतदुत्पन्नद्भिगुण-न 

8. पूवेबिध श्व लोकेच्छया भाधिरित्युच्यते (!)-. व. 

4. रोके भयाधिरित्युच्यते-द, बि; भनाधिरिति इतरमातृकापु । 

6. तदुत्पन्नसस्यादिद्रारा प्रविष्टे द्विगुणे भने त्या भधिमोक्तम्य दत्युक्त्वा ब आधिः 
कृतः, तद्विषयमिदम् । एतश्च ब्दो भवन्त्या, मम्बया त॒ मूलमात्रम्। अयमेव च लोके शयाधि- 

रिस्युज्यते ॥ (गिषाद्रल्ञाकर, २२) 



ष्ववहारकाष्डे ऋणारान्ेधिः १९. 

विष्णुः [६, ९] 

शरीतथनपवेश्चायथेमेव यत्स्थावरं दत्तं तद्श्रहीतषनपवेशे दयात् । 

इहस्पतिः (१०, ६७-६९] ` 
सषल्लादिकं यदा हृक्तयुस्पश्नपधिक्ठं ततः । 
भूरोदयं परविष्टं चत्तदाधि प्राप्नुयाटगौ ॥ 

परिभाग्य यदा क्षें" प्रदद्याद्धनिक ऋणी । 

"तदा तछान्तर भेऽ पाक्तन्यपिति निश्चयः ॥ 

प्रविष्टे सोदये श्रव्ये प्रदातव्यं पुनमेम। 
सीदादिविपिस्तवेष "धम्येः सपरिकीरवितः॥ 

(्रान्तरामेऽयै' परिसमाप्रराभेऽयें निमित्तभूते, सद्द्धिकधनपरवेो याव- 
~~ ¢ 

दव्यथः। 

याहवरक्यः [२ 4८ | 
आधिः प्रणहयेद्द्वियुणे धने यदि न मोक्ष्यते । 
काटे कालकृतो नश्येस्फृढभोग्या न नहयति ॥ 

''आधिः प्रणयेत् इति, द्विगुणीभूते धने यद्याधिरधमर्गेन न मोक्ष्यते तदा 
नक्ष्यति, घनप्रयोक्तुः खं भवति । ककाटकरतः' तका रः° । तेन यः काराऽवकनिः 

छृतस्तस्मिन् प्रापने यदि न मोक्ष्यते तदा नश्यतीलयथेः । 

1. कषत्र-द. 2. 7. च .-ज, बरि-्वयेतत् शान्तलाभे ; स्वयि-द. 

8. द्रभ्ये-द; द्रव्यं-उ, 4. धर्मस्य परिकीर्तितः-बि, द. 

5. निमित्तीभूते-ज, द ; निमित्तीभूते सति सष्रद्धिधनलाभं याबद्धोक्तव्यमिदयर्थः' | 
(वि. र., ३१) 

6. 8.4, ज, द-फलभोगी 

7. “अल कल्पतसरूः-आधिः प्रणश्येदिति द्विगुणीभूते धने यद्याधिरधम्णेन न मोक्ष्यते, 
तदा नश्यति, भनप्रयोक्तुः स्वो भवति । कालकृतः, कृतकालः, तेन यः कालोऽवधिः, तसन् 
राति यदि न मोक्ष्यते, तदा नदयतीत्यर्थः ॥" (विवादरल्लाकर, ३२) 

8. कतसमयः-द ; "काङङृतः' तकालः तेन यः कारो बिधिः कृतः -नि, 
88 



१९८ ष्यक स्पतरः [५६ 

बहस्पतिः [१० ४९) 
पूर्णेऽवधो श्ान्तकामे बन्धखापी ग्वनी भवेत् । 
अनिगेते दशाहे तु ऋणी मोकिदुमहति ॥ 

व्यासः 

हिरण्ये द्विगुणीभूते पूर्णे काटे इृताबपेः, । 
बन्धकस्य धनी खामी द्विसप्ताहं ध्तीक्ष्यतु ॥ 

अतोऽन्तरा धनं दत्वा (ऋणी बन्धकमाप्युयात् । 

फकमोग्यं पूणेकाकं दत्वा द्रव्यं तु सामकम् ॥ 
० [+ ¢ 

सममेव "सामकम् 'फरशुन्यमित्यथेः | 

मयुः [८ १४२] 
न खेवाधौ सोपकारे कोसीदीं दृद्धिमाप्युयाव् । 

न चाधेः काकसंरोषान्निसर्गोऽस्ति न विक्रयः ॥ 

'काकसंरोधः' चिरकाङावस्थानम् । निसगेः' “अन्यथाधिक्रणम् । 
तश्च भोग्याधिविषयम् । “न खेवाधौ सोपकारे" इति तस्येव भकृतत्वात् । 
आधिः प्रणहयेदिद्रुणे धने इति याज्ञवल्क्यवचनं [२ ५८] गोप्याधि. 
विषयम् । अतो नानयोर्विरोधः । न निसर्गो न विक्रयः! इदयत्र उत्तमर्णेन 
न कतव्य इति शेषः 

1. 

10 । | 

पूर्णेऽवधौ इति स्पृ. च. (1). 331); पूर्णावधौ इति विवाद्रल्लाकरः (]). 31.) 
पूणे बिधो-उ. 

ध 

, अनिणुते-द. 
, कृतेऽबधो-न, द, 1. च. 
, परीक्षते-द. 
, ऋणी धनमवाप्नुयात्-द. 

. कलाश्चुन्यम्-उ. 
. विसगोँस्ि न विक्रयः-ज, द, बि; विश्चुद्धोऽस्ि न विक्रयः-^..8.8., 810 8.9.(४) 
. अन्यत्राधिकरणम्-द, ज, 3. ५. 

, बियेषः-. प.; उत्तमेन न कतव्य इति शेषः-ज, 

> @ए ~> € 

धनी मतः-द. 



ञ्बवदहारकाण्डे ऋणादानविधिः २९१ 

बृहस्पतिः [१०, ७०, ७१; ५०; ८५) 

'यतराहितं गृहक्षें भोगे न प्रकषान्वितम् | 
ततर्णीः नाप्तुयाद्भन्धंर धनी चेव ऋणं तथा ॥ 

पूरणं प्रक्षे तत्खाम्यमुभयोः परिकीर्तितम्! । 
अपूर्णे तु मङुयातां परस्परमतेन ताँ ॥ 

(९ च >.) 

गोप्याधिद्रिुणादृध्वं कृतकाटस्तथावपिःः । 

शशोपयित्वा ऋणिङुरे मोक्तव्यः समनन्तरम् ॥ 

नष्टे मृते वा ऋंगिके धनो पतं प्रदशयत् । 
तत्कालावपिसंयुक्तं स्थानलेख्यं च कारयेत् ॥ 

(कर्षा! द्धिः । 

याज्ञवरकधः [२, ६१] 

चरितं बन्धककृतं सशृद्धिः दापयेद्धनम् । 

(चरितम्' अग्निहात्गङ्गास्नानादि । तदेव बन्धकीढृखय यद्यदीतं तदब्- 
द्विसहितं दातग्यमिल्यथः° । 

, ध्यत्नाधिकम्' इति पराशरमाधबोये (. 245) 

, तत्रणम्'-ज, 123. व. 

. भ्चाप्नुयात् बन्धम्" इति माधवोय; नाप्नुयात् बम्धमिति स्मृ, च, (2. 344) षाठः 
, उभयोरपि कीपिंतम्-ज, द, 3. 4. 

, तयावधिः-न, द, 3. ५. तयथा विधिः-उ, 

, रवयित्वा-द, ज, 3. च. 

7. ऋण कलठे-द, ज, 

8. सब्रृध्या-द. ॥ 

9. अम्योऽथः । चरित्रमेव वर्धकं चरित्रबन्धकम् । चरित्रशम्देन गङ्गाज्लानारिषत्रादि- 
मनितमपूबमुष्यते । यन्न तदेवाधीकृय यदव्यमास्मसास्कृतं तत्र तदेव द्वि” भूतं दातव्यं 
गाधिनाश इति । (मिताक्षरा) † 

<> र +" € #> ।॥- 



३०० रृद्यकद्पतः (५६ 

कात्यायनः [५२९] 
आधाता" यल्ल £न स्याच्च धनी बन्धं निवेदयेत् । 
रात्गस्ततः स विरूयातो विक्रय इति धारणा ॥ 

सशृद्धिकं गहीत्वा तु शेषं राजन्यथापेयेत् । 

यान्नवस्क्य; [२, ६२) 

विना धारणकाद्रापि विक्रीणीत ससाक्षिकम् । 

®  @५, क, 

(घ) अथाधिसिद्धिः 

तञ व्यासः 

आधिस्तु द्विविधः प्रोक्तो जङ्गपः स्थावरस्तथा | 

सिद्धिरस्यभयस्यापि मोगो यद्रस्ि नान्यथा ॥ 

बहस्पतिः [१०, ५२. 

+न शद्क्त यः खमाधानं शन दचाम्न निवेदयेत् । 
पमीतसाक्षि्ाणकं तस्य ठेख्यमपायेकम् ॥ 

गृहं वायोपणं धान्यं पुञ्खावाहनानि च । 
उपेक्षया विनश्यन्ति यानिति चासारतां तथा 

'खमाधानम् आधिम् | 

याङ्गवस्क्यः (२, ६०] 

आधेः खीकरणास्सिद्धिः र्यमाणोऽप्यसारताम्ः ॥ 

1, अधाता-द, 13. 4.; जिक्लातो-नि, 
2. नष्टस्यात्-1. ५. ६ 

3. आधयो द्रिविघाः प्रोक्ताः स्ावरा जङ्गमासथा-ज, द, बि, ए. च .; (आधिस्तु द्विविषः 
प्रोक्तः सावरो जङ्गमस्तथा" इति दीपकलिक्षा पठति । 

4. अभुक्ते यः समाघानम्र-ज, द, 
?. नादचात्-ज, 13. प. 
6. समपितस्यापि स्ीकरणेनोपभोग्यत्वसिद्धिः स्यात् | यक्तेनापि तु रश्यमाणोऽष्यषारतां 

यतेत् यदि पास्यमानोऽप्यसारीभूतः ततोऽम्य माषेयः स्यात् ॥ (विभ्बङ्पः) 



स्थवद्ारकाण्डे ऋणादानविधिः ६०१ 

कात्यायनः [५१५७] 

आधिमेकं द्रयोयेत् इयात्का प्रतिषद्धवेत् । 
तयोः. पूवेतरं प्राष्चमाधाता चौरदण्डभाक् ॥ 

(रतिपत्" व्यवस्था । शूवेतरम्” करणमिति शेषः ¦ 

विष्णुः [५, १८१-१८४. 

गो चमेमा त्ाधिकां चतरमन्यस्याधीडृतां तस्मादनिमोद्यान्यस्य यः प्रयश्छ- 
त्स षध्यः | उनां चच्छादशघुवण दण्ड्यः ॥ 

एकोऽश्नीयाध्दुत्पननं नरः सांवत्सरं फकम् । 
गोचमेमात्रा सा क्षोणी स्तोका वा यदिषा बहु ॥ 

ययो्निक्िप्च आपिस्तां विवदेतां यदा नरौ | 
यस्य शुक्तिः फले तस्य वरखात्कारं विना ढता ॥ _. 

यस्य शेक्तिषैकात्कारं विन्ययः । तस्य सा भूमिरिति शेषः । 

बृहस्पतिः [१० ४४-४५] 

पेत्मेकं दयोबन्धे दन्तं यत्समकाथिकम्। 
यन शुक्तं भवत्पूव तस्य तत्साद्धमास्तुयाद् ॥ 

तुस्यकाोपस्थितयोद्रेयोरपि समं भवेत् । 
प्रदाने विक्रये चेव विधिः संपरिकीर्तितः॥ 

"काल्यायनः [५१८) ५२१, ५२२, ५१९, ५२०] 

आधानं विक्रयो दानं साक्षिेख्यदृतं तथा+ | 
एकक्रियानिबन्धेनः ङेख्यं तत्रापहारकम् ॥ 

1. “यस्य भुक्तिः भुवस्तस्य' इति विवाद्रल्लाकरषाठः। हलायुधेन द "यस्य मुक्ि्म॑य- 
स्लस्य' इति परितं, तत्र सुगमतव ।॥ (षि. र., २३८) 

. तयोः पूवं-द 
8. &8 61160 ० बृहस्पति एए विधाद्रल्ञाकर, 7. 39-40. (116 81०1८४8 

0९10710 सा 'जाधानः 9० अनिर्दिष्टं ४16 11५1076 1४ 81"00610014811174 
28 १०, ४६ 8710 १०, ४७, 

४. यदा-ज, द, ए. ष, 8. एकक्रियातिवम्पेन-लः एकक्रियाविश्यं उ-उ, 



३०२ कृत्यकरसपतयः [५६ 

यस्तु सवेखमादिश्यः पराङ्पथान्नामविहितम् । 
आदध्यात्तकथं न स्याचिहितं बखवत्तरम् ॥ 

मयादाचिहितं सत्रं ग्रहं वापि" यदा भवेत् । 
श्रापादयश्च लिख्यन्ते तदा सिद्धिमवाष्डयात् ॥ 

अनिरदिष्टं च निर्दिष्टमेकत्र च विशेषितम् । 
विशेषटिखिते ऽयाय इति काल्यायनोऽत्रवीत् ॥ 

यो विद्यमानं भ्रधनमनिर्दिं्टखरूपकम् । 
धआकारबन्धमादध्याद्ादिष्ट नेव तद्धवेत् ॥ 
ययत्तदास्यः विद्येत तद्ादिष्टं विनिर्दिशेत् । 

'एकक्रियानिबन्धन' एकजातीयदानादिक्रियानिमित्तेन । यस्त॒ सप्रख- 

मिलादि । यः परथमं सवेखं बन्धकसेनो दिश्य पश्चद्धेखनसमये नामविरेषेण 
 केखयति, तत्रोत्तरकाङं विवादे सति, यद्यावन्नामतो छिखितं तत्तावसमभा- 
णमू । नोदिष्टमात्मियथः । भरधने' अत्र प्दृष्टं घनम् ॥ 

^. 9. 8., 3. 4. 970 8. 23. (2)-यस्वर स्व सपुदिश्य 

. 98. १.-गरहं चापि 

, मयादया यद्िख्येत तदा तत्वमवाप्नुयात्-ज, द. 
. विटेखितम्-(ग्यवहारप्रकाश्च, पृ, ३१२) 

. खधमम्-8. ५..; प्रानाम्यम्-न; प्रथम-उ. 

- आकराशमूतमादध्यात्-लः द, «^. 9. 8. 2. च. 8. 3. (४) ४४१ यकष, 
प्रकाश्च, २१२. 

7. अनिर्दिष्टम्-समू, च. ]. ३२५; आविष्टम्-न, ए. च. 
8. विद्यन्त तदाविष्ट-न; तदाविष्टम्-द, 

9. यतनेका क्रिया साक्षिमती, अन्या च साक्षिटेखयवती, तत रेख्य॑साश्चिमदपहारकं 
बलवत्, आभित्वसाघकमिति यावत् । एकक्रियानिबन्धेन एकस्य पुंसः क्रियया निबम्पेन लेख्ये 
निवेशेन देठनेवयथः। ह रायुघस्तु यतताधानक्रिया विक्रयक्रिया वा साक्यादिगुणवल्ेखयवती, 
तत्र एकक्रियानिबन्भेन एकेन शेष्ठेन क्रियाया निबन्धेन लेख्ये निवयेन ठेख्यमपहारकं भो गाभाष- 
मात्रेणाधादुरविमतेन।धकमित्याह । अन च नन भुङ्के यः खमाधानः इत्यादिना विसोभः॥ 
(विषादरल्ाकर, २९) 

~> @प "> € 29 +~ 
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(ङ) अथ परतिभूविधिः 

तव्र कालायन; [११४-११६] 

नसखामीन चवै शतुः खापिनाधिषृतस्वथा। 
निरुद्धो दण्डितश्ैव संश्ञयस्थश्च' न कचित् ॥ 

नेव रिक्थी न रिक्तः न चवाल्यन्तवासिनः। 
राजकायनियुक्ताश्च ये च प्रव्रजिता नराः॥ 

नाशक्तो धनिने दातुः दण्डं रङ्ग च तत्समम् | 
नाविक्नातो गृषीतम्यः प्रतिभूः खक्रियां प्रति ॥ 

याज्ञवरक्यः [२, ५२ 

भ्रावृणापथ दम्पत्योः पिततः पुततस्य चेव हि । 
प्रातिमाव्यपरणं ^साक्ष्यपविभक्ते न तु स्मृतः ॥ 

नारदः [१६, ३९] 
साक्षित्वं प्रातिभाव्यं च दानं प्रहणमव च। 

विभक्ताः भातरः कुयुन।विभक्ताः° परस्परम् ॥ 

, श्थस्तु न कचित्-द, बि. 

, ^.8. 3. }3.च. न, द) ब्रि* ४10 9. 13. (४)-न मिल च 

. यातु-द. 

, सारं (१)-उ. 

5. श्रात्तादीनामविभक्तानां परस्परमृणसाक्षयप्रातिमाव्यानि न विद्यन्ते | तेनैव च विभक्ता- 
विभक्तवेशये साक्ष्यादि निर्नयः । दम्पतिवव्वनं चात्र विभागासंमवादन्येषामपि रिक्थमाजाम- 
विभक्तानां साक्ष्वायभावद शनाथम् ॥-(विश्बरूपः) विक्ञानभ्वरस्तु दम्पयोरपि बिभागमङ्जी- 
करोति-““मतुरिच्छया भार्याया अपि द्रम्यविभागो भववयेव; न खेच्छया । यथा वश्ष्यति-यदि 
कुयात् समानांशान्पत्न्यः कार्याः समांशिकाः [या्ञ, २, ११५] इति ॥ (भिता, २, ५२) 
अविभक्तग्रदणं भ्रातरविषयम् | पितापुत्रविषयं वा| न जायापतिविषयम् ] न हि तयोर्धनविभा- 
गोऽस्ति, पतिधने हि जाया खामिनी नायात्वादेव | ततो दम्पययोः साधारणं घनमशक्यं विम- 
क्तुम् ॥ (अपराकेः) 

6. नऽबिभक्त।\-द. 

<अ ¢< 

न 
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बृहस्पतिः [१०, ७३, ७४, ७८] 

दशने प्रत्यये दाने ऋणिद्रव्यापणे तथ। । 
चटष्प्रकारः प्रतिभूः शाज्ञे दष्टो मनीषिभिः ॥ 

'आहैकोऽहं दशेयामि साधुरेषो ऽपरोऽबरवीत् । 
दाताऽहमेतद्विणमपेयाम्यपरो वदेत् ॥ 

आद्यौ तु वितथे दाप्यौ तत्कारव्रेदितं धनम् । 
उत्तरां चः विसंवादे तौ विना तस्पुतौ तथा ॥ 

याद्रवल्क्यः [२, ५४] 

दशषेनपरतिभूयल मृतः प्राल्यिकोऽपि वा । 
न तत्पुत्रा ऋणं दशय; दद्चदौनाय यः स्थितः ॥ 

'दद्युदानाय यः स्थित इति। यो दानप्रतिभूेन स्थितस्तस्य पुत्रा 
ऋण दद्यरिल्यथः। 

कात्यायनः [५२३० ५२३१, ५३३ 

दानापस्थानविश्वासविवाटशपथाय च । 

लप्र दापयेदेवं" यथायोगं विषयये ॥ 

द शनप्रतिभूयस्तु" दशे काले न दशेयेत् । 
निबन्धमावदेत्ततः देवराजङृताहते ॥ 

काले भ्यतीते प्रतिभूयदि तं नेच दशेयेत् । 
ऽनिबन्धं दापयेत्तत्र मेते चेव विधिः स्मृतः ॥ 

, आहिक दशयामीति-13. च. 
. उत्तरो त-ज, द, #. च. 
, दापयेरेयम्-ल, 1. च. 

, यस्तमू-द्. 

, आहरतत्- 2. थ. 

, निबम्धं-ए3. ¶.; निबदड-उ. > € # € £ ।~ 
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"देशकालो क्रियाकरि ग्यथरपमपि लश्घयेत् । 

साधितं प्रतिभृदप्यस्तमय साधिते गिषिः ॥ 

4^पराश्रयमभग्यं वाप्यसरस्ध॑सगेमेब चः | 

अपकारक्षमो यश्च द्रेषात्कतुमनाः° कचित् ॥ 

कारयेसखल्ययायेव 'तद्धयाछपरकं तु तम् । 

विसंवादेऽथ शरीरस्य दाप्यते प्रतिभस्तथा ॥ 

(पराश्रयं इत्यादिषु कठुमना' इति सम्बन्धः । अभन्यम्' विरूपकम् । 

मनुः (८) १६०) 

दानपतिभरुति भरने दायादानपि दापमेत् ॥ 

कालयायनः [५२४] 

ग्रहीत्वा बन्धकं यत्र श्दश्नेऽश्य स्थितो भवेत् । 

विभाग्य वारिना दत्र दाप्यः स्यात्तरणं सुवः॥ 

1. 11९८ ध1८८ १९8९8 [€ ४ "देशकालो क्रियाक्ररे' 9110 

61101118 111 ष्दाप्यते प्रतिमूस्तथा! ४16 0189117 11 1९४1618 ९५11८९६11018. 

2. यद्ल्पमपि-1. ्.; ययेकमपि-ल; यवेकेनापि-^. 9. 7., 8. 13. (४) 

8. साधिते-. ¶.; साधितो-ड. 

4. पराभ्नेयमसभ्यं वाप्यसत्संसगमेव वा-द; असभ्यं तत्-द्; वा-^. 8. 7. ल ५ 

9, 8. (४). 

8. बवा-ज, बि. 

6. अवाक् कचित्-8. 4. 

0. तद्धयात् क्रकं तथा-). च; तदुदयाष्छम्रकं तु तत्-नः तद्धोगाष्छप्रकं तु तम्-ड, 

8. दश्चनस्य-द, 
39 
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अस्यायथेः--बन्धकं गृहीत्वा दशेनयतिभूरभूदिति विभाव्य यदि वादिना 
तस्मिन्नसति तत्मुतस्तश्ण दाप्य इतिः । 

मनुः [८) १६१-१६२] 

अदातरि पुनदाता विज्ञातप्रकृताबणम् । 
पश्चास्तिश्रुवि प्रेते "्वरीप्सेत्केन हेतुना ॥ 

निरादिष्टषनयेत्त प्रतिभूः स्यादकंधनः । 
स्वधनादेव तदश्राभिरादिष्ट इति स्थितिः॥ 

“अदातरि' दानपरतिभुब्ोऽन्यस्मिन् प्रतिशुवि । दाता उत्तमणेः। 
"विन्नातमरङृतिः" विज्ञातं प्रातिभाग्ये कारणं बन्धकादिग्रहृणं यस्य स तथा, 

निरादिष्टधनः! निरादिष्ट धनमधमर्णेन कऋणनिस्ताराय यस्मैस तथा। 

'अढंधनः पर्याप्तधनः । “निरादिषटठो"ऽत निरादिष्टपनस्य पुत्लो रक्षणया, 
पितरि प्रते तदणमसां दश्ादियथः ॥ 

व्यासः; 

ऋणं पेतापदं पोतः प्रातिभाभ्यागतं सुतः | 
सम दथात्तत्सुतां तु न दाप्याविति निश्यः॥ 

1. बन्धकं गृहीता दशनप्रतिभूरयमभूदिति विभाव्य तसन् मृते धनिकाय दर्शनप्रति 

भूपुत्र; तदणं दाप्य इयथः ॥ (विषाग्रल्ाकरः, प. ४६) 
(011]0&7€ -110111/521)12, + [1], 158-- 

यो यस्य प्रतिभूस्िषठेद् शनायेह मानवः। 

अदशयन् स तं तस्य यतेत खधनादणम् ॥ 
2. परीप्ता, प्रापीच्छा-(मेधातिगथिः) 
8. ^1{{€7 1ल])10त तला) {16 8700८ €01070611;, {1 8081] 

४९10४] 01121168, (1) १८६ ४1४ 8,५8- 

हरायुधनिवन्धे बन्धकमगरष्टीत्वा र्ग्रको दत्त इति विज्ञाता प्रकृतिर्थस्येति विज्ञात- 

प्रकृतिपदं भ्याख्याय तादृशे प्रतिमुवि प्रेते ऋणदाता केन हेतुना ऋण परीप्सेत् भपितुन 

केनापि शेना गङ्धीयादिति निषेधार्थतयेव प्रथमः दलोकोऽवतारितः | (विवादरज्ञाकरः, ४६) 
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"समं? कठारहितम् । 'तत्सुती' प्रपौत्रपौती । 

कात्यायनः [५६१] 
$+ हे 9 0 # [+स् 

प्रातिभाव्यागतं पात्रदातव्यं न वु तत्काचत् | 
[8 9 ० ® [च् पत्रेणापि समं देयमृणं सवेत पंतृकम्ः ॥ 

"ऋणं प्रातिमभाग्यागतपिति सम्बन्धः| 

याज्ञवस्क्यः [२ ५५] 

बहवः स्युयेदि खांशेदं दुः मतिञ्ुषो धनम् ¦ 
"एक्रच्छायाधितेष्वेषु धनिकस्य यथारुचि ॥ 

(पएकच्छायाश्रिताः (एकस्य प्रतिश्ुवः छायाः सारश्यं आभिताः) 
® 

ये भरतिशचु्रस्ते तथा ¦ यथा एक्रपतिभूः कृत्लं दरव्यं दद्यात्, एवमनेकेऽपि । 

बृहस्पतिः [१०, ७६, ८४] 

“नष्टस्यान्वेषणे काठकं दद्ालसतिश्ुवे धनी | 
देशान्ुरूपतः पक्षं मासं साधमथापिवा॥ 

नालयन्तं पीडनीयः स्युक्रणं दाप्याः शनैः शनैः | 
सखसाष्ये न नियोज्याः स्यु्विधिः प्रतिभुव्रामयभ् ॥ 

‹सखसा्ये' खयं समक्षदशने बा । 

तथा ।१०, ८२] 
प्रातिमाग्यतु यो दद्वात्पीडितः प्रतिभावितः । 
तिपक्षास्परतः सोऽयं द्विगुणं उभ्धुपहेति ॥ 

1. (सप' निष्कं, पितामहस्य सकलमृणे पात्रेण निष्कठं देयम् । पितुः प्रातिभाग्यागत- 
मणे पुत्रेण निष्ककं देयम् । तत्सुतो" प्रपात्तपाना न दद्यातामेवेयः ॥ (बिषादरल्लाकषरः, ४७) 

९. पतृकं प्रातिमन्यागतमृणं पुत्रेण निष्कलं दातव्य, तत्पुजादिभिस्तु देयमेव नेत्यथः। 
(वि, र.) ४७) 

8, एकभ्छायाकाः समानग्राहकत्वेन प्रतिभुवः न द्रव्योपभोक्तारः। (विश्वरूपः) 
, ननष्टस्य' पलायिताधमणस्य । (वि, र, ४८) 
, 'देशाप्वरूपतः' इति माधवीबपाटः 
, श्प्रतिभायितः' प्रतिभूत्वं कारितः (षि, र, ५८) ~> € "+ 



६०८ कृस्यकस्पतशः [५६ 

याज्गवश्क्यः (२) ५६] 

पतिभूदापितो यत्त॒ काशं धनिनां धनम् । 
द्वियणं प्रतिदातच्यमृणिकैस्तस्य तद्धपेत्ः ॥ 

कात्यायनः [५४० 

यस्यार्थे येन “यत्तं विधिनाभ्यर्थितेन तु 
¢ ६ ०५, ण्डे ® भूः र ष 

साक्षिभिमावितेनव प्रतिभूस्तत्समप्दुयात्ः ॥ 

(च) अथणोदानविधिः 

तले बहस्पतिः [१०, १०२, १०३; ११३ 

"पर हस्तादृग्रहातं यल्कुसीद विधिना ऋणम् । 

येन यत यथा देयमदेयं वोच्यतेऽधुना ॥ 

याचमानाय दातस्यमप्रकाटकृतेः ऋणम् । 

पूणोवधो शान्तलाभममात्रे* च पितुः सृतैः ॥ 

1. प्रकारा।त्-1. ५. 

2. (“धनिने इति विश्वरूपपाटः । "धनिनो इति मिताक्षसापाटः। धनिनामिति 

धष्डश्यरपाटः। 

8. प्रकाशय चनात् प्रतिभुवो स्तनिगतं तदेव द्विगुणं देयम् । न व धनिकाय यावदेव- 

मित्यमिप्रायः । हिरण्यविषयश्चाये शोकः ॥ (विश्वरूपः). 

4. ^. 8. 1. द, ज, 74 9. 13. (४)-यद्ङृत्तं विधिना कस्पितेन तु 821 साश्ि- 

भिस्छाभितेनेब । 1. ¶. 81 17401100 441/0, (क. 328) 00077) प्रा {९४ 

(४9१९६५४1 28 1९801118 ५7८--विधिनाऽभ्यरदितेन 2710 भनिना पीडितेन । 

४. म्रेश्बरभिश्रेस्तु-यस्या्यं येन यदत्तमित्यादि प्रतिञुवा धनिकसमाधानाय यदन्यदपि 
दशतं स्यात् तदपि तेन ऋणिकपाश्च गृहीतव्यमित्यल्ञा्थऽवतारितमिदम् ॥ (धिषादरकाकरः, 

४९). 

6. परस्थानात्-1. १. 

7, 1. च., द, भि-चोभ्यते; न देयं नोञ्यतेऽधुना-ज. 

8. काठे-द; काटकतं भनम्-उ, 

9. अकमे-. च. 



स्यकहारकाण्डे ऋणादानाषेष्चिः ३०९ 

पित्यतरेवाग्रतो देयं पञचादात्मीयमेव च। 

तयोः पंतामहं पूरव देयमेवमृणं सदा ॥ 
(वक १ ¢ 

(प्रकाङः' प्रतिनियतः कारोऽवधिरिलयथः। 

नारदः [४, २] 
पितयुपरते पूता कणं दद्ययथांशतः' । 

विभक्ता ह्यविभक्तावायोता तापुदरदेदरम्ः॥ 

याङ्ञवस्क्यः (२, ५०] 

पितरि भोषिते मेते व्यसनाभिष्ुतेऽपि वा| 
पुत्रपौतै कणं देयं उनिहवे साक्षिभावितम् ॥ 

"कात्यायनः 

यदद दत्तशेषं बा देयं पतामह तु तत् । 
सदोषं व्याह पित्रा नेव देयमृणं कचित् ॥ 

"पिता टष्टमृण यत्तु क्रमायातं पितापहात् । 
® अः 9 एनो र $ तदेयं ग्द गे ॐ ॥ 

[नदष श्त जलद प पातस्तु त् २धर || 

@ म, ¢ $ भ, + [8 

पेतापहं तु यत्पतने दत्तं रागिभिः सितैः 
क क. ० ग, ग्लौः $ 

तस्मादेवंविधं पातरदेयं पैतामहं समम् ॥ 

1, ^. 8. 1. द, ज ५५ 8. 13. (४)-यथा्थ॑तः। 

2. तागरद्रेदूधुरम् 101 तामुदरहेदूधुरम्-गर ना. स्मर. 

3. निहव" ऋणिकेन ग।पने कृते । 'साक्षिभावितं' 'देय॑' देयतया प्रमाणितमिल्यथ॑ः ॥ 
(विषाव्रल्लाकरः, ५९). 

4, “९8.16, ४४. 8584-5856; 473; 60. 

. व्याहरतं-3, ५. 

 पितादिद्-3. च. 

, नेःखत॑-द,. 
, तत्स्यदेव॑-षि, 9, थ.) (बि, र., ५१) 2 =~2 @> € 



३१० एृष्यकस्पतडः [५६ 

अनेकाथाभियोगेऽपि यावत्सेसाधयेद्धनम्' । 
साक्षिभिस्तावदेवासां खमते साधितं धनम् ॥ 

"पुत्राभावे तु दातम्यमृणं पौत्रेण यत्रतः | 
चतू्येन यदादत्तं ^तत्तसाद्विनिवतेयेत्ः ॥ 

(सदोषम् दतमच्ादिविनियुक्तम् । “व्याहतम् नेतदेयमिति पित्रा 
विसंवादितम्। चतुर्थेन पुरुषेण "“्यदादत्तः यद्श्हीतं (ष्टिनिवतयेत्' न 
दधादिलययेः । 

बृहस्पतिः [१० ११४] 

ऋणपात्मीयवत्पित्यं पूतेयं विभावितम् । 
@ ॐ @ 

पतामह समरं देयं न देयं तस्पुतस्य द" ॥ 

आमयवत्" सवृद्धिकं देयमिलयेः | 

नारदः [५, £] 

“कमादन्याहतं प्रप्ते पृत्ेय्रण्दतम् | 
७ 9 णे 9 ३ चे ¢ (^~ 0 अ 10 

देयं पतामह पौतेस्तच्वपुथाननिवतेयेत्"” ॥ 

1. #. 4. संसाभयेद्धनी, एा16] 18 (06 16९ब्त्ा7्ठ 0 ॥6 पिताक्षरा, (२, 

२०) ४11 पराकं, ४8 ए९]] 28 स्ख. च., (7. 268), परा. मा. (7. 208) बि. र. 
(0. 61); त वी. मि. भ्य, (7. 1:32). 

2. नाधिकं धनम् इति माधवीये | 

8. पिज्ञभाबे वु-जः द, विः; पित्यभावे, इति वि. र., ५२. 
4. तस्मात्तद्धि निवतंते-ज, द, 1. थ. 
४. यदवधिकचदुथैपुरुषेण यथा दत्तं गृ्ीतमृणं तत्तद बधिभूतप्रपौल्नाननिवर्वते | तेन 

प्रपितामहस्य प्रपौ्ो न दचादिति तात्पय॑म् ॥ (बिषाद्रल्ञाकरः, ५२). 
6. यदा न दत्तम्-द, 
7. तत्-द, 
8. देयं सब्ृद्धिकमित्यथः-उ, नि. 

9. विमावितमू्णं पित्यमात्मीयवत् सद्ृदधिक पतरेदातम्वम् । पोतः सममशृदधिकरं दात्यम्। 
प्रपोत्रः न देयम् ॥ (विषाद्रल्ञाकरः, ५२) 

10, निबतैते-द, 8, प, 



्यवहारकाण्डे फणादानाधिधिः ३११ 

याञ्जवल्क्यः (२, ९०] 

करणं लेख्यकृतं देयं पुरूषेश्िभिरेव तु । 

आधिस्तु भज्यते तावधयावत्तञ्न "प्रदापयत्ः॥ 

“आधिस्तु ज्यते इति-आधं ग्रहीत्वा यदटगं दत्तं तदयावम्र दीयते 
तावदस।वाभिशचज्यते । न चतुथादिपुरुषे तदणं निवतेत इत्यर्थः ॥ 

विष्णुः [६) २७.२८] 
ॐ धनग्रादिणि प्रेते प्र्रजिते द्विश समाः प्रवसिते वा तस्पुतरपौतैर्धनं 

दरेयपर् । नातः परमनिच्छुभिः ॥ 

नारदः (४) २४] 
¢ ५, (>) [द ७, (~ भ 

न वार् सवत्सराद्विशारिपतरि परोषिते सुतः । 
¢ 

ऋणं दद्यातिपतृग्ये वा “प्रते भ्रातयथापिवा॥ 

कात्यायनः [५४८-५४९ | 

विद्यमानेऽपि रागातं सखदेश्चास्पाषितेऽपिः वा । 

विश्चात्संवत्सरादेयमृणं पिवृष्कतं सुतैः ॥ ` 

ग्याधितोन्मत्तदृद्धानां तथा दीधपरवासिनाम् । 
ऋणमेवं विधं पुत्रान् जीवतामपि दापयेत् ॥ 

1. प्रदीयते" इति मिताक्षराविवादरज्ञाकरपाठः; 23. व. 

2. 98€€ 5८070 ]. 288. 

8. "परमनीप्सुमिः' इति 3. ५., स्म. च., षिवाद्रलाफरः, व्यवहारपरकाशश्च | 

“नातः परमभीप्ुभिरियपि पाठः । तस्यायमथः--विंशतिवर्पादु्यं न विलम्बः कार्यः ऋण- 
प्रतिदानममीप्सुमिरिति'' ॥ (उखवटारप्रकाशाः). 

{. मु ना.,) 4.8. 1., ज, द, 9. 3. (2) 9०५ वि, र., ५३, -श्येषटे भ्रातजया- 

इपि वा; प्रेते भ्राता पिताऽपि वा-उ, 

5. प्रोधिते तथा-. ¶. धण्त् वि, र. ५२; प्रोषिते बुतः-न, 



६१२ कुल्यकटपतसः [५६ 

बहस्पतिः (१०, ११०-११२ 

सान्निध्येऽपि पितुः पुण देयं विभाक्रितम् । 
जात्यन्धपतितोन्पत्तक्षयन्वित्रादिरोगिणः' ॥ 

शे ` न, क 

एकच्छायाकृतं सवे दय्यान्नु प्रोषित सुतः । 
मृते पितरि पितरश परण न कदाचन ॥ 

नारदः (४) २५] 

दाप्यः परणमेको ऽपि जीवन्नवियूरेः कृनम्° । 
मृतेषु तु न तत्पू्ः परण दातुमहपि ॥ 

विष्णुः [६) २५४-२६] 

अविभक्तैः डृतमृणं यस्तिषतस दद्यात् । पेतुकमव्रिभक्तानां च्रावृणां च | 

विभक्ताश्च दायानुरूपपक्षम् ॥ 

याप्नवदल्क्यः [२, ४५] 

3... [९ | |] ५३ 

अविभक्तैः कुटुम्बार्थे यदणं तु कृतं भवेत 

दश्स्तद्रिकिथनः परते प्रोषिते वा इटुम्बिनि ॥ 

नारदः [४, २) 

पितृव्येणातिभक्तन भराता वा यदृणं कृतम् । 

मात्रा वाथ इटुम्बार्थे दद स्तत्सरमू कथिनः! ॥ 

1. अत्न यदि पिता सत्या दानासमर्थः तदा पुत्रेण ऋणं दातव्यमिति समदया्थं इति 

पारिजातस्वरसः ॥ (ववादरलाक्रः, ५४) 

2. जीवस्छवियुतेः कृतम्-मु, ना. स्मृ; वि. र. ५४ 

8. विभक्तानामपि रिक्यमाजां संमवाद विभक्तरिव्युक्तम्-- (विश्व ङपः ॥) अविभक्तानां 

मभ्य एकेनापि कुटम्वारथे यद्णं कृतं तत्कतरि मृते प्रोपिते वा अन्येऽप्यविभक्ता दधुः | 

(षि, र. ५६) 

4. माल्ञा वा यक्छुडम्बारये ददयस्तद्विभ्यनोऽसिलम्-मु. ना, स्म्. 



उयवहारक्षाण्डे ऋणाकानक्रधेः ३१३ 

भनुः (८, १६६ 

ग्रहीता यदि नेष्टः स्याकटुम्बे च" कृतो व्ययः | 

दातव्यं बान्धकरैस्तत्स्यासविभक्तेरपि सखतः ॥ 

तरारदः [४ २१] 

अपाप्रव्यवहारश्च खतन््ाऽपि हि नगेभाक् | 

कालयायनः [५५२ ५५१] 
~ ् ४ ¢ ९ १ 

नाप्राप्रव्यव्रहारेस्तु पितयुपरते कचित् । 

कारेन विधिना देयं बततेयुनेरकेऽन्यथा+ ॥ 
अकः [कष 09 0 ९ 

(पतृणां सूवुभिजातेदाननवाधमारणात् । 
@> भ, 

तरिमोक्षस्तु यतस्तस्मादिच्छन्ति पितरः सुतम् ॥ 

नारद्; |, ५; #प1216,) ५, ९] 

इच्छन्ति पितरः पुत्रान् खाथेहेनोगरेतस्तनः । 
उत्मगोधमणांभ्यां मामयं मोक्नपिष्यति ॥ 

अतः पुत्रेण जातेन खाधेमुत्छञ्य यत्नतः । 

तऋणात्पितता मोचनीयो यथान नरके व्रजेत् ॥ 

तपस्वी चाश्निषोत्री च ऋणवान् चिषे यटि । 

तपश्ेवाधिहःतं च तत्सत्रं धनिनां भवत् । 

१ कुटम्बार्थ ८५. >. 18.) 1.4.) >. [{. (४), उत साप् कुट्ट्रू$; कृतव्ययः 

इति वि. र. पाटः | 

2. 'सखतः' खधनादिलययथः---(मेधानिःथः) 

3. काटि तु-ज, द्, 8. व., वि. र.+ ५७. 

4. पितरि प्रेतेऽप्यप्रा्तव्यवहारेः पतैः कणे न देयं, व्यवहारप्राप्िकाकले तु देयम् । 'व्रिथिना' 
यथादौ यथाप्रासि वा ॥ (वि. र. ८७). 

५. 81०1४ 07107९0 ४$ विकादृश्ज्ञाकर 
40 



३१४ क्रत्यकादपरतसः | ५६ 

^ % श ¢ क (क © ‹उत्तमणानि' उतयाः टतकररिषिवृल्मृणानि । अधपरणानिः अध 
॥। 

(9, 

मानां मन्रुष्याणाप्रणानि मुवणपान्दारीनि | 

बृहस्पतिः [१० १२३] 

उन्नामादिकमादाय खाभिने न ददाति यः| 

सतस्य दासो भृत्यः" द्यी पशुतो जायने ग्रहे ॥ 

उज्नापमश्षन्देन ऋणघ्ुरमते | आदिशब्देन निप्नपादिकमुच्यते | 

पनुः [८) १६७. 

शुटुभ्वार्यऽध्ययानाऽपि व्यदार यमाचरेत् | 
खदेशे वा विदेश वा नं "द्रान {तिचाटयन् ॥ 

(अध्यधीनो' दासादिः ¦ 

बृहस्पति; [१० १५६१। 

पित्रन्यथ्रतपुलखीदापदिप्वानुजीपिभिः | 
यद्गहीनं कुट्म्बायं वदूप्ररी दादु ॥ 

| (क # % #} ` 

विष्णुः | 8; २८ ३^ | 
(~~ नं नरं म स द) ~ , म" # 9 वाक्परतिपनं कुंटुस्विना दय् | दस्यन् दुटुभ्यार्थ कृतं वाः | 

कात्यायनः [५४२, "४६, १५५५५. 
न क ममा कुटुम्बाथेणशक्तन ग्रो. र्ग््ापितेन तरा 

उपपुवनिःगतं च शिखि: :पव्छरव त्रु तत् | 

1, पुत्रः 071 गलयः-]). 1. निदाद्रलाक्ररश्च 

2. (कुढम्बार्थऽध्यधीनोगिः गृमृयोढपि व्यवहारः गोपश्वादिविक्रय क्ेत्रखण्डलादि- 
प्रयोगं कषणाय ऋणं व्यवह्यरं वा ष्यभाचरपः स्यदेडे वा पदेशे वाः सन्निहितस्य प्रोषितस्य 
वा तं “यायान्? गृहस्वामी (न विनारयेत्" अविचार्यैव साघु कृतमनुमन्येत ॥ (मे्रातिंथेः) 

३. [तक्मा 28. 1८प्त8 समायरेत् | 
4. द, ज, ^. 9. 13.; 13. च +11त 6. 13. (क)-न्यायान्न | (0011611{9{018 

1680 ज्यायान्न । © 0 ४1110815} 1९४05 विचारयेत् 101 विचालयेत् । 

९. #शापः611])15 ९पका्; 768107लतै ता) [ा{लव = (26445101}.18; 

““पराक् प्रतिपन्नं दें कस्यचित् कुडम्बायकृतं वाः” इति विवाद्रज्ञाकरः (५८) 



व्ययःारकाण्ड ऋणादानाजाधः १.५ 

वरन्धातदाद्छ चैते मेनक्ये तु उत्तम् | 
एतत्सव प्रदातस्चं इटुभ्बन करव प्रभाः | 

भ्रोषितस्यापतेनापि $डुम्बायप्रणं तम् । 
की न, © क 

दासस्नीपादरिष्यवा देयलिुदेण वा श्रगु || 

नारदः [४, ११। 

पतर नियामः इटुस्वभरणायतरा। 

फत् षा यभ करृच् द््ादपुजस्य तास्पता ॥ 

बहस्पतिः (१०) १९४) 

क्रणं पुत्रकरनं पिता दध्यं प माव्य । 
पुः सरने दा (सा नामवथा ष्वद | 

कात्यायनः [५४४ 

ऋणं पुत्रनरतान दुमा पध | 
देयं शरतिश्चतं यच्स्याच्रेचे स्यादप्ुभितेप्र | 

मनुः [८) १५९ {६० | 

प्रातिभाव्यं इयादानमाक्िफ सासिं च यत्" | 

दण्टशुरकावरिए च न पल्लो दातुमषति ॥ 

द्रनपरातिभान्य ( विनः पूपरचा्द्ः | 

दानप्रातयुति ता दायादानपि दापयत् | 

1. प्रमो; इति कतरि पष्ठो, तेन प्रथुणा दत्तव्यमिल्य्थः | वि. र., ५९) 

2, नियोगाद्यः-मु, ना. स्मर, 
3. ऋणं वा यत्करृतम्-मु. ना. स्थर. 

4. प्रतिभुवः कम प्रातिभाव्यम् | प्रतिमुवा यत्कत॑स्धं परणसश्योधनादि तसपरातिभाग्यम् | 
'हेथादाने'-परिदासादिनिमित्तं प्रतिश्चवणम् । अक्षनि[मत्तमाक्षिकम् | सुरापाननिमित्तं सोरि- 

कम् | इति मेधातिथिः. 
५. दशेनप्राततिमाग्ये-ज, द. 
6. 'विधिस्स्यात् पूवचोदितः' इति मु. मनुः; ज, द, ^ ६, 13, ६५ 8. 8. (६) 



६१६ स्यकर्पतशेः [५६ 

बहस्पतिः 1१०, ११८} 

सौराक्षिकं इथादानं कामक्राधप्रनिश्चतम् । 

प्रातिभाव्यं दण्दशुस्कशेषं पुत्रं न दापयेत् ॥ 

'सोरम्' पद्यनिमित्तम् । 'आक्षिकम्' चृतनिमित्तम् । 

व्यासः 

दण्डो वा 'दण्डज्ञेषो व्रा शरक तच्छेष एव त्रा । 

न दातय्यं तु पुत्रेण यच न व्यावहारिकम् ॥ 

८्याव्रहारिकम्" व्यवहाराहेपुरुषकृनम् । 

कात्यायनः [५६४-५६५। 

"लिखितं रक्तक वापि देयं यत्तु प्रतिश्चुतम् । 

पर पूवे दिये तत्तु विद्याच्कामकृतमृणम् ॥ 

यत्र दिंसां सथुस्पाय् कोधाद् द्रव्यं विनाक्य रा | 

उक्तं वृष्टिकरं यत्त॒ विग्रात्कोधकृतं तु तत् ॥ 

“उक्तम् १५तिज्ञातम् । 

याज्नबरक्यः (२, ४६। 

न योपित्पतिपुत्राभ्यां न पत्ेण कृते पितता | 
® ॥॥ 

दग्रा कुटुम्बाथान्न^ पति; सीदतं तथा ॥ 

विष्णुः (8) ३२. 

न द्वीहृतं पतिपुत्ो । 

1. दण्डशेषं वा-उ. 

9. '{]1€ 1681782 लिखितं 18 ६१०} #फ़ स्मृ, च 11. 0. 396), चि. र 

(7. 61) भात वी. मि. व्य. (]). 34: ; छकिसित्वा-उ. 

38. 1. च -यत्. 

4. ए. १-कुडम्बायात्; कुडम्बा्थ-उ, 



ऽखवहारकाण्ड ऋणाद्ानविधिः ३१७ 

कात्यायनः [५७८] 
७, @ ७ (. रे 

"दूयं भायाङ्कनमृण भता पुतेण मातृकम् । 

भक्तस्यार्थ कृते यत्स्यादमिधाय गते दिष् ॥ 

नारदः (४) १८-१९ | 

ध्न च भायाोकरतपृणं कथंचित् शपल्युराभवेत् । 
आपत्छरताहत "पुंसः कटुम्वार्थो हि दुस्तरः ॥ 

अन्यत्र रजकव्याधमोपरोण्डिकयोापिताम् । 

तेषां तु सतत्परा दत्तिः कुटुम्बं च तदाश्रयम् ॥ 

८आभवेत्' इति देयं मत्रेदिल्यथः। 

याज्गबसक्यः ।२; ४८ | 

प्गोपशाण्डिक्रीटूषरजकव्याधयोपितभ् । 
ऋणं द्य(त्पतिस्तासां य्रस्मादत्तस्तदाश्रया ॥ 

7 ^> ) बृहस्पतिकात्यायनां 

रो ण्डिकव्याधरनकगोपनाविकयोपिताम् । 
अधिष्ठाता ऋणं दाप्यस्तासां भवैक्रियासु तत् ॥ 

1. पलयो पुत्रे वामार्याया मातुश्च वृत्तिमकल्पयिष्वा सिते गतेवा भार्वया माला वा 
भक्ताच्छादनाय यदृणं कृतं तत्पतिपुत्राम्यां देयम् ॥ (विषादरल्ञाकरः, ६२). 

2, 11']1८ {५०0 8101९8६ 81& 88९1106 10 1.218.112 0 (2एदव५- 

11116094 ([0. 62) 10 {7141117170तवकुव (]. 374) 

8. प्युवापि कथं मवेत्-मु. ना. स्मर. 

4. पुसा- मु. ना, स्मृ. 

9. तप्प्रत्यया-मु. ना, स्मृ. 

6. भ्गोपो' गोपालः । शौण्डिकः" कस्पाकः । दैटूपो नटः } 'रजक्रो” वनिर्भेनकः 
रञ्ञकश्च । "्याघो" छन्धकः । एते स्री$ृतमप्यणं दद्यः स्रीप्रघानत्वादेतेषाम् ॥ (विभ्बङ्पः) 

7. बृहस्पति, १०, ११९ ; क्राल्यायन स्मृ. सारो., ५३८. 

8. गोपाखविकयोषिताम्-उ; बि. 



३१८ कर्यकल्पनरः [५६ 

अधिष्ठाता!ऽत् पतिरेव | भतेक्रियास तत्रे" यनो भदः कतेव्येषु प्रयो- 
जनेषु तदृणं जाप तास्रापिल्यधेः' । 

यात्नवर्ेय्; (२, ४९ 

प्रपन्नं सिया दयं पला या सह बलनम् | 

सगं ङतं वा यणं नान्यत्र दातुप्रहेति ॥ 

कात्यायनः [५६ ५४. 

भता पतणवरा सापि केव; श्वाना दूतम् | 
ऋणमवेनियं दयं नान्या तक्कृनं घिया}; 

पतेकामेन या भत्र उक्ता देयमृणं चमा । 

अप्रपन्नापि सा दाप्या धनं यद्याभिनं लिया ॥ 

"तत्कृतम्" पतिपुत्दरतम् । धनम् भतेधनम् । 

नारदः (४, १९.१७. 

न सी पतिकृतं दयाहणं पुत्तश्रतं तथा , 

अभ्युपेताहते+ यद्रा सह पला कूः धवत् ॥ 

दश्यादपुत्रा विधत्राः नियुक्ता या भुमूषणा। 

यो” आ तद्विक्थपादयाद्ता रिङमप्रृणे ततः॥ 

1. अत्र च तदाश्रयेत्तित्यभेव प्रयालके, नतु जायाद्रः | (विवाद्रलज्ञाकरः, ६२) 

2. दम्पत्योरविमक्तघनत्पेऽप्यम्पतादिव्यतिरेकेण सलियान देयमिलयभिप्रायः | कुतः 

पुनः खरोणां सख्ातन्ब्येणणप्रसङ्गः, कुतो वा दानमिति। स्रीणामपि खातन्म्येण धनं वक्ष्यति- 

"मल प्रीतेन यदत्त" इत्यत । खरारीरोपभोगा्ं स्रीणां ऋणप्रस ङ्गोऽविरद्धः ॥ (विश्वङ्पः) 

३. चास्मना-द, बि. 

4. 3. व. अभ्युपेत।कृते ; अभ्युपेय इतं यद्वा-ज, द्. 

5. दद्ादपुलविधबा-मर. ना, स्मृ. 

6. भ्यो वा तदन्यामादयात् यतो रिक्थमृणं ततः" इति-वरि ; 'दचात्तस्य ऋणष्य च' इति 

विवाद्रलाकरपाटः 



व्यवह्!रकाण्डे ऋणा नविधिः ३१९. 

विष्णु! [६, २९-३०] 

सपुत्रस्य "चाप्यपुत्रस्य रिक्थग्राही ऋणं दद्यात् । विधनस्य ह्ञीग्राष्ठीः। 

नारदः; [४ २४; २२] 

अन्तिमा खेरिणीनां या पुनभूः प्रथपाचया। 

ऋणं तयोः पतिकृते दच्राव्रक्षे सपरहसुनं ॥ 

अथर्य ह्रतस्य मृतस्योपेति यः ख्यम् । 

ऋणं वोदुः स भजते तदेजाश् धनं स्पृतम् ॥ 

'खेरिणीनायनितिमा) नाग्दनोक्ता यथा-- 

दर्नमोनष्् द्वी समिय प्रदे । 
उत्पन्नसाहसाऽन्यस्मं साऽन्तिमा खरिणी समता ॥ 

इति । 
¢ ७, क, ट 

'पुनभूः प्रथपा' नारदनाक्ता [१२, ४६] यथा-- 
= ¢ १ 

वन्येवाक्षतयोनिथा पाथि्रहणदूषिना । 
पुनभूः प्रथमा प्रक्ता पूनः यस्पारकमत्य !; 

इति । अत्र चंततयारन्यख्वरिष्यपिक्नया श्रष्ठयात् तेद्धादी तत्पतिश्तमृणं 
द्द्यादरिययः. ¦` 

1. वाप्यपुल्रस्य--द. 

2. यदि धनाभावे रिक्थ्ादी नाम्ति तदा ये यदीयां लिय भार्यालिन खीकरोति स 
तदीयम्रणं दद्यात् । (जयन्ती) 

3. अरय ग्रन्थकारः चतस्रः सेरिण्यो वक्ष्यति । तिसः पुतर्युवः (१२, ४६, ४९). एतयो- 
रन्तिमोत्तमयोः सखरिगीपुनर्म्वाः लिनः सेगृहीतास पव तत्पूपतिङकतमृणं दयादिति सम 

दायायः | विरेषाथश्चायम् । अत उत्तमशब्दः स्वरसाधारणः। एतालां सप्तानामपि मध्ये यैव 
काचिद्धाग्यसोभाग्यगुणेरत्तमा । तस्या एव ग्रहीता तरःतिकरतमरण दुगरान्न पुत्र इति विशेष. 
नियमात् । (अस्रदायः) 

4. १२, ५२. 

9. स्मृता-. ५. 

6. ‰211प8८11})18 ९०१1प्६९९. 



३२० ङष्यकरल्पतसः [५६ 

कात्यायनः [५६७] 

निधनैरनपषदैस्तु यच्छतं शौण्डिकादिभिः | 
तस्ज्लणाम्रुपभाक्ता त॒ दव्रात्तदणमेव हि ॥ 

नारदः [४, २३] 
'धनस्ौहारिपुत्राणापमृणमाग्यो पनं हरेत् । 

पुत्ोऽसनोः स्ीधनिनोः स्ीहारी पनिपुल्नयोः॥ 

ह्ीपनिनाः' ल्ली च धनं च स्लीधने तद्रतोः । स्नीहारिपनहारिणो 

रिलयथः । शखीहयरी धनिपुत्रथो' रिलयत्रासतोरिल्यनुषङ्कः । स्रीहारिपुत्रयोस्तु 
विद्यमानयोबले व्यसनाभिभूते द्रत्िणानरे ऋणदानासमर्ये पुत्रे सति, 
क्ीहारी ऋणं दच्यात् । यदा तु निरुपद्रवो द्रविणा धु्श्च पुत्रो मवति तदा 
स एव ऋणभाक् । न स्रीहारील्यथेःः । 

1. अत्र यस्य पुरुषस्य ऋणयुक्तस्य मृतस्य धं दायादेर।करम्य रृदीतम् । पत्ती च निर्षना, 
पत्रमप्युत्सुज्यान्यस्य गहै प्रविष्टा } पुत्रोऽपि धनमारविहीनः केवखसिष्ठति । तदा व्यव- 

दारकख्रयाणां मध्ये विधूय कस्य धनं ग्रह्णातु | केन च तद्तव्यमिति | अस्याथस्य निगमाथ- 

मेतदुक्तम् । एषां मध्येऽपि ऋणभाक् यो धनं हरेत् । धनस्य प्राधान्यात् । घनग्राही ऋणं दयात् | 

तस्मिन् विद्यमाने नाऽन्यः कथिदिति। यस्य ठ सक्ऋणस्य मृतस्य पुरुपस्य धनस्याभावान्न धन- 

हारी कश्चिजातः । सिया अप्यमावान्न स्रीदारी कथ्िदस्ि। पितृमात्रृघनवजितः पुत्र एव 

केवलस्तिष्ठति । तदा असतोः स्रीहारिधनहारिणीः पुत्र एव बीजसंमवसंबम्धात् पितृकृतमृणं 

प्रयच्छतीति । यस्य ठु धनस्य हरी न कथिदत्ति। न पुनो विद्यते। पल्येव धनपुत्रविहीनान्यस्य 

गृहे प्रविष्टा । तदा घनहारिपुत्रयोरसतोरवियमानयोः स्रीदारी कण दद्यात् इति | जचयाणामपि 

घनल्रीदारिपुत्राणां सप्दितानामपि मध्ये येन ऋणं देयं तदशितम् तथा । दयोरभवि एकैकेन येन 

ऋणं देयं तदपि सम्रन्थपादं दितम् । यस पुनः निधनव्वाद्धनं नासि । पुत्रः खरीदारी च विद्यते। 

तदा तयोः स्रीह।रिपुत्योः द्वयोर्मध्ये केन ऋणं देयमियत्नापि अयापत्तितारतम्यापेक्षया । यदि 

रूपयौवनसंपन्ना क।ममदोदता प्रधानाभिमता च स्री, तदा तस्य स््रीहारी ऋणं दद्यात् । यतः तदेव 

तस्य धनमित्युक्तमेव । अथवा सापि खी निभोग्या कम॑कारितग्रासमाल्तभोजना । ततः पु्रोऽस्ततोः 

लीधनिनो रिति म्यायात् । पुत्र एव ऋणं दद्यात् । इति विस्छुटीकृतमिदम् ॥ (असहायभाष्यम्) 

2. खीरी नेत्ययः-बि, 
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तथा व कादयायनः [५५७; ५७६। 

ऋणे तु दापयेपुलं यदि स्यानिरुपद्रवः | 

दविणादेश्च धुयेश्च नान्यथा दापयेस्घुतम् ॥ 

व्यसनाभिष्टुते पृते बारो वा यत्र हृष्यते 

द्रष्यहृषाप्यते तत्न तस्यामाषे पुरन्धिहूत् ॥ 

याह वल्क्यः [२, ५१] 

(रिक्थग्राह "ऋणं दाप्यो योषिद्धाहस्तथेव च । 

पुलोऽनन्याभ्रितद्रभ्यः पुत्रहीनस्य रिक्थिनः ॥ 

रिक्थग्राह ऋणं दाप्यः इति । अन्यादिसम्बन्धविशेषेणः यो यदीयं 
्रष्यं गह्णाति स तत्कृतगृणं राज्ञा दाप्यत इत्ययः । "पुवोऽनन्याश्नितद्रश्यः' 
इति । न अन्यस्मिन संधिते परतापिनः सम्बन्धि द्रव्यं यस्यस तथा, 

1. ऋणिके सत्ययं दानक्रमः। तदभावे. व--रिक्थग्रा्ी ऋणे' इत्यादि । रिक्थानु- 

सारित्वाणानां रिक्थप्राहिण एव निरविचिकित्सं दद्युः । निर्धनस्य नियोगाद्धिना योऽस्य भायां 

संगृह्णीयात्, स ददात्। एतचान।क्षणविषयम् । तय्योषितामेवान्यगामित्वसंभवात् | 'तथेव च 

इति धनम्राहिबद विकर्पयन् योषरद्राह्यपि दब्मादित्यथेः। तदेव हि द्रन्यं द्रव्यहीनस्येत्यमि- 

प्रायः । पतस्मादेव चातिदेशात् रिक्थाभाव एव योषिद्ाह्यादयः प्रयेतव्याः । 'पुत्रोऽनन्या- 

श्ितद्रन्य' इति । न अन्यसिन्नाभ्रिते द्रव्ये यस्य असो (अनम्याधितद्रन्यः' पुत्रो द्यात्। न 

चेदुग्यमन्येन गहीतमित्यथः। न तवद्रव्यस्येव पुत्रो दयात् । ऋणस्य द्रव्यानुसारितादियेतत् 
प्रागेव श्ापितम् । बहू पुत्रस्य यदेकः पितरृधनमितरानुमतो ग्रह्णीयात्, तदा धनम्राहिण इतरेषां च 
वस्य॑ ऋणभाक्त्व, यतोऽन्येरपि खेच्छया स्ांशोत्संकलनं कृतमितीमामाशङ्कां निरस्यति 
'ुप्रोऽनम्याभितद्रव्यः इति । येनेव पुत्रेण द्रम्यमाधरिते, स एव दात् । नाऽन्योऽनुमन्तापि । 
अत एव च ज्ञायते भागशः पुत्रा ऋणं दद्यरिति। यद्वा, (अनन्पाभितप्रव्य इत्यस्यान्योऽ्थः-- 

पितरि मूते, यस्य पैतृकं रिक्यं केनापि परिनिक्षिप्तादिहेठनान्यसिन्नाश्ितं सोऽन्याध्ितद्रन्यः, 
न तदयपराप्येव पेतृकं ऋण दद्यात् ॥ पुत्रहीनस्य रिक्थिनः? -- अन्येऽपि तु मवन्तोति शेषः ॥ 
(विश्वरूपः) 

2. ऋणम्राहीति स्मृ, च. पाठः; (. 400). 

8. योऽनादिषैबम्धनशेन यो-नि, 
41 
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अल्ापि ऋणं दाप्यत इत्ययः । अत्र च पिवधनग्रहणयोग्यः पूवो विव्रक्षितो, 
न तु लब्परपितृधनः । तस्य रिक्थग्राह इत्यनेनैव गताथेत्वात् । एतक्चा- 
न्पपङ्ग्बादेः पिवृधनग्रहणानधिक्रारिणः पत्रस्य ऋणापकरणेऽपिकारो मा 
भूदियेवमथम् । ररिकिथनो!ऽत रिक्थग्रहणयोग्याः पत्राः ॥' 

कात्यायनः [५७१) ५.५२) १५७३] 

अमतेनेवः पुनरस्य प्रधना यान्यमाश्रयेत् । 

पुलेणेवापहा्यं तद्धने दुषहितूभिर्विना ॥ 

ऋणाथेमाहरेततत्त न सुखाय कथंचन । 
अयुक्ते कारणे यस्मासिपितरो त॒ न दापयेत् ॥ 

या खपुतरं तु जद्यात्स्री समथमपि पत्निणी । 
आहृत्य ह्लीधनं तत्र पिश्यणं शोधयेन्पनुः ॥ 

1. यो यदीयां योषितं गह्णाति स तक्कृतमृणे दाप्यः | योपितोऽविभाग्यद्रन्यत्वेन रिक्थ- 
व्यपदेशानर्हत्बद्धेदेन निर्देशः ...... पुत्रे सत्यप्यम्यो रिक्थग्राही संमवति | क्रीवान्धबधि- 

रादीनां पलत्वेऽपि रिक्यदरत्व(भावात् । .. .. अतश्च द्ीव्रादिषु पुत्रेषु सत्यु, अन्वायब्ृत्ते च 

सवणापुत्रे सति रिक्थप्राही पितृव्यत्त्पुत्तादिः । ...... (पुत्रहीनस्य रिक्थिनः, इव्येतदपि 

पुत्रपोत्रदीनस्य प्रपोत्रादयो यदि रिक्थं गह्न्तितदा ऋणे दाप्याः, नान्यथा इयेवमर्थम् | 
पुत्रपौत्रौ च रिक्थम्रहणाभवेऽपि दाप्यौ इस्युक्तम् । यथाह नारदः--“क्रमादव्याहत प्रा 

पुलेय्रणुदधतम् । दयः पैतामहं पोलास्तचतुथानिवतेते ॥* इति ॥ रिक्यशब्देन योभिदेवोग्यते, 

“सैव चास्य घने स्मृतम्" इति सरणात् । धयो यस्य रते दारान् स तस्य हरते भनम् इति च 

[नारदीये, ४, २१] । ...--. पुत्रा्यन्बयदह्ीनस्योत्तम्णस्य यो रिक्थी रिक्थग्रहणयोग्यः 

सपिण्डादिस्तस्य रिक्थिनो दाप्यः ॥ (मिताक्षय) 

2. (अमतेनः अस॑मलया | श्रधना' प्रकृष्टल्लीधना । दहितृभिर्जिना' दुदितरणामभावे | या 

ज्ञी समर्थमपि पुतं परिपश्य स्री धनमादाय पुतस्यासंमत्या पुरुषान्तरं श्रितवती, तस्याः सख्रीभन- 

मप्याच्छिद्य पुतेण ऋणं शोधनीयमिति वृतौ यनाक्याथः | समथमपि' इत्यनेन असमर्थमपि । 

पुल्परित्यागे त॒ तस्याः स्रीधनं पुत्रेणान्छेत्तम्यमिति दितम् ॥ (विषाद्रलाकरः, ६७) 

3. 4. 8, 8. ज, द &10 9. 8. (४)-तहणं 
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प्रधना प्रभूतधना । 

नारद्) [४ २०, २९१ 

'पुलिणी तु समुत्छञ्य पुरं स्री यान्यमाभ्रयेत् | 

तस्या "ऋणं हरेत्सवं निःखायाः पत्र एवतु ॥ 

भ्या तु सप्रधनैव द्वी सापल्या वान्यमाश्रयेत् | 

ऽस्या द्यादणं भतुरत्छजेद्रा तथेव ताम्* ॥ 

कात्यायनः [५७४-५७५. 

वालपुत्राधिक्रायो च मतौरं यान्यमाभ्रिता। 
आश्चितस्तदण दयाद्वालपुत्राविषिः स्मतः॥ 

> &@ ¢ ~. (~ ¢ 9 अ | 

दीघपम्वासिनिवेन्धुनडान्मत्तातेलिङ्गिनाम । 
[क 

वरतापपि दानम्यं तस्ख्वीदरव्यं सपाभितेः॥ 4 

1. अत्तयास््री विधत्रा पृल्लवती च, क्रमागतस््रीधनवक्ती च, कामान्धा पुतमुस्सृन्य 

तयक्त्वा अन्यं भतरमाश्रयेत्। सत्रीघनखकीय्हितापि तस्या यत्न्रीधनं तत्सोऽग्य एव भरता 

गरह्णीयात् न पुलाः | या पुनर्निश्खा स्रीधनरदिता भवरघनसदिताम्यं याति, तद्धनमन्यो भर्ता न 

रभते । तस्य पित्रधनस्य पुत्रः खामीति ॥ (असहायः) 

2. घनम्-^. 9. 3. ज, द 20 9. 2. (४); ऋणं-उ; द्रभ्यम्' इति मु, ना; 

ऋणं इति व्य. प्रकाश. 

3. 80 16 [पापल किद्छववतसकणू, ^. 8. 2. 871 8. 2. (2), उ 

४१ 8. ५. "68; य तुसा प्रधना स्री सानपत्या बान्यमाश्रयेत्-ज, 

4. तम्-द. 

५. दीधप्रवासिभिः-द. 

6. जडोम्मत्तादिलिङ्खिनाम्-ज, 7. ¶, 
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(छ) अथोद्धाहगविधिः' 

ततर पदु; [८; ४८-४९ 

यमैहपायेरथं खं प्राप्नुयादुत्तमणिकः । 
तस्तेरपायैः संश्च साधयेदधम्भिकम् ॥ 

शर्मण व्यवहारेण छरेनाचरितेन च । 

प्रयुक्तं साधयेद्थ पञ्चमेन बलेन च ॥ 

बृहस्पतिः (१०, ८५ 

प्रतिपन्नमृणी दाप्यः सापादिभिरूपक्रतैः । 

धर्मोपयिवलात्कारेगरहसंरोधनेन च ॥ 

कात्यायनः [५८१५ ५८६, ५८७, ५८८] 

पीडनेनोपरोषेन साधयेदणिकं धनी । 

कमेणा व्यवहारेण ^सान्त्रेनादौ विभावितम् ॥ 

आददीतायेमेवं तु व्याजनाचरितेनः च । 
राजानं खामिनं विप्रः सान्त्वेनेव प्रदापयेत् ॥ 

रिक्थिनं सुहृदं चापि छटेनेव प्रदापयेत्? । 

1. उद्रा्णविधिः-द) ज, 13. ५. ~~ 

2. (सङ्ख्य -सिरीङकतय, अनेनेवोपायेन एतस्मादेतम्यत इव्येतज्निश्वियेयर्थः । अथवानु- 
कूलमुपान्तवनं सङ्गदः--(मेधात्रिथिः ॥) ङ्गह्य' वशी इति पि. र.) ६९. 

3. (छलेन केनचिदपदेशेन । "आचरितम् अभोजनग्रहद्वारोपषेशनादि । "वरम् 

रालाधिकरणोपस्थानम् । मेधातिथिः ॥) 

4. 

8. भ्याजेन चरितेन च-ज, ए. 

6, भित्तं-ज. 

0 

8, प्रताषयेत्-8. ¶., ज, द धि. र.) ७०, 

सान्त्वनादौ-ज; साश्येनादो-उ. 

सरद बापि-ज, द 
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तवा 
वणिजः कपषेका्रैव शिरिपनश्रात्रवीदधुः । 
देशाचारेण दाप्याः स्युदृष्टान् संपीड्य दापयेत् ॥ 

नृहस्पतिः [१०-८८); ९०] 

पुहत्सम्बन्धिसंदिषटैः सामोक्तथानुगमेन च । 
प्रायेण वा ऋणी दाप्यो धमे एष उदाहतः ॥ 

छथ्रना याचितं चाथेमानीय ऋणिकाद्धनी । 
'अन्वाहितादि बाह दाप्यते यतर सोपधिः ॥ 

क 

बध्टरा खण्रहमानीय तादनायेरूपक्रमेः । 

ऋणिको दाप्यते यत्र बरास्कारः स कीतितः॥ 

` दार पृत्पशून् रुष्टरा डृतवा द्रारोपवेशनम् । 

यलणी दाप्यतेऽथै खं तदाचरितयुस्यते ॥ 

(सुहत्संबन्धिसंदिष्ैः' तस्ुहूदां संबन्धिनां संदेशैः । 

कात्यायनः ।५८ ०-५८४] 

धार्योऽवरुद्धस्छणिकः प्रकारचे जनससरि । 

यावन्न दधाहेयं चः देशाचारस्थितिर्यथा ॥ 

विण्पृतरशङ्ा यस्य स्याद्धायेमाणस्य देहिनः । 

पृषता वान्ुगन्तष्यं निबद्धं वा सथरत्छजेत् । 

स कृतपरतिभूेव मोक्तव्यः स्याहिने दिने। 
आहारकाले रातौ च निबन्धे प्रतिभूः स्थितः ॥ 

1. द्, ^. 9. 3. 8०4 8. 8. (9)-अयाचितादि; मपादितादि-न, 

2. प्रकीर्तितः-ज; स उच्यते इति वि. र, पाठः (७०) 

3. तु-द, | 



३२६ कद्यकदपतडः [५६ 

यो दशेनप्रतिञवं नाधिगच्छेम चाश्रयेत् । 
क 

स चारके निरोद्धण्यः स्थाप्यो वाऽऽवे् रक्षिणः ॥ 

न चारे निरोद्धव्यः आयः प्रालयययिकः शुचिः । 
ऽसोऽनिबद्धः परमोक्तभ्यो! निबद्धः शपथेन बा ॥ 

‹ बिण्पृत्तशषङ्ा › विण्मूतवेगसू चनम् । ‹ निबद्धो ' नियमितः । ' चारके ' 
काराग्हे | 

मतुः (८) १७७] 

कमेणापि समं कृयाद्धनिकस्याधमर्णिक्रः | 
समोऽवकृष्टनातिश दयाच्छेयांस्तुः तच्छनेः' । 

‹ क्मेणापि समं कुयात्" अधमणिकतेनोत्तमगीदधरीभूतमासानं 
तावद्धनकायकर्मकरणेनापि समं योद धमणेखमपनयेदित्यथेः । ̀  प्रेयान् › 
उक्षमजातीयो गुणाधिकश्च | 

बृहस्पतिः (८) १०५। 

निधनं ऋणिक" कमे ग्रहमानीय कारयेत् । 
शौण्डिकाद्यं ब्राह्मणस्तु दापनीयः शनेः शनेः ॥ 

1. 4. 8. 8. ज, द 9. 8. (४) &1त {71011417 4ब/4, त). 335)-वारकेः 

%, ऽवरोडग्यः-13. 4. 

3. सोनिबद-8. 4., वि, र,, ७१. 

4. प्रयोक्तन्यो-18. च. 

7. ^. 9. 8., द, ज 8110 9. 8. (४) -श्रेष्ठस्त 

6. निर्धनो ऽधमं निरधनत्वान्न मुच्यते ; किन्तर्हि, कम॑ कारयितव्यः, परष्यं व्रजेत् । यावता 
भनेन तस्कम कम॑करः करोति, तत्तस्य प्रविष्टं संसथयपि कतेग्यम्। कम कुतश्च सलाभधने प्रविष्ट 
दास्याम्मोश्चः । “समे कुयात्” उत्तमर्णेन । अथ शुद्धे धने नोत्तमाधमभ्यवष्टारः--एकोऽषम्णो इपर 

उत्तमणै इति । एतच कायते । 'सम॑' समानलनातीयः । "अवङ्ृष्टजातिः' हीनलातीयः। श्रेयांस्तु 

उत्तमजातीयो गुणाधिको वा । शनेः? कमेण यथोष्पादं दयात् । ...-अतो राशा धनिकधनसंश्चु- 
इयं परिक्षीणो बाक्षणो न पीडयितभ्यः, उत्तमणश्च रक्षणीयः | (मेधातिधिः) 

(१, ऋणिन॑-^ . 8. 8.; द, ४०५ 9. }. (२) 
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या्नवर्केयः [२, ४२] 

हीनजाति परिक्षीणमृणार्थं कमे कारयेत् । 

ब्राह्मणस्तु परिक्षीणः शनेदोप्यो यथोदयम्, ॥ 

ध्यथोदयम्" यथाद्रव्योस्पत्ति । 

काल्यायनः [५८६] 

कर्मणाः षततविदृच्दृद्ान् सपहीनांस्तु दापयेत् । 

तथा [५९०] 
® (^ ०, 

यदि ह्ादावनादिष्मश्रुभे कमे कारयत् , 

भाप्नुयात्साहसं पूतेमृणान्धुच्येत चणिकः । 

नारदः (५) १२२] 

अथ शक्तिविहीनः स्याषटणी कारवरिषयेयात् । 
शक्तथपेक्षमृणंः दाप्यः काटे काटे यथोदयम् ॥ 

शक्तिविहीनः' ऋणं दातुम् । (कालविपययात्' दुरभिक्षादेः। 

बृहस्पतिः [१०) ९९-१००] 

'पुणाव्रधौ शान्तलामगृणबुद्धा हयेद्धनी । 
कारयेद्रा ऋणी ठेख्यं चक्रृद्धिव्यवस्थया ॥ 

1. प्परिक्षीणेः निनं, (ऋणा) ऋणनिवृ्य्, (कम, स्वकमं खनात्यनुरूप॑, "कारयेत्! 

तत् कुडम्बाविरोषेन । व्वाक्मणस्तु परिक्षीणः" निर्षनः, शनेः", वयथोदय॑' यथासमवमृणें दाप्यः । 
अल च हीनजातिग्रहणं समानजातेरप्युपलक्षणम् । अतश्च समानजातिमपि परिक्षीणं यथोचितं 

कमं कारयेत्! ब्राह्मणग्रहणं च श्रष्ठनातेर्पलश्चणम्। अतश्च क्षननियादिरपि परिक्षीणो वेश्यादेः 
. दे, (क 

शनेः शनेदाप्यो यथोदयम् ॥ (पिताश्चसय) 

2. कर्षकान् इति व्यवहारप्रकाष्ापाठः; “कर्पते त॒ (कर्मणा... दापयेत्” इति 
पठितम् 1 तत्न कर्म॑णा दापयेदित्यन्बयान्न कोऽपि विरोधः ॥'' (ब्य, पर. १६२, चोखाम्बाकोशः) । 

"कमणा क्मकरणद्रारेण । (वि. र., ७२) 

8, शक्त्यपेक्षमृणं दाप्वः-ज, द. वि, र., ७३. शाक्यपेश्चमृणी-उ. 
4. 4. 9. 2. ज, 8०१ 8. 8. (9) -पूर्वाबधो 
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श्लान्तराभम्' परमदद्धिमाप्षम् । 

िुणस्योपरि यदा वक्रह्द्धिः प्रृते । 

भोगरामस्तथा तदनपे स्यास्सोद गरषृणम् ॥ 

कात्यायनः [५०९] 

प्रां स्यादद्विुणं द्रश्यं प्रयुक्तं "धनिना सदा । 

कमेत चेन्न द्िुणं पनदेद्धि पकरपयत् ॥ 

पदः [८) १५४-१५६] 

ऋणं दातुमशक्तो यः कतेमिच्छेतपुनः क्रियाम् । 

स दत्वा निजितां ृद्धि करणं परिवतेयेत् ॥ 

अद्षयितेवा ततैव दिरण्यं परिवतेयेत् । 
यावती संभेद्द्धिस्तावतीं दातुमहेति ॥ 

सृक्रषद्धि समारूढो देशकारष्यवसितः । 
अतिक्रामन् देशकालौ न तत्फलमवाप्नुयात् ॥ 

निता! कभ्यतवेनातमाधीनासंपन्नाम् । करणं परिवतेयेत् अन्य- 

टेख्यसा््यादि इयात् । अदशेमि्वाः हिरण्यं दीयपानमिति षः । तेन 

धनिने स॑ सषद्धिकं दिरण्यमदस्रेलयेः । तलेव पुनः करणं परिवतेयेत् 

साक्षिसपक्षमेतद्ब्रूयात् । एताबन्मूलपसे धारयामि, एतावती इृद्धरिति प्रते 

चारोपयेदिलयथेः। एतच्च यावदृद्धि धनं दातुं शक्रोति तावहत्वा करण- 

परि षनं कायम् । 'समारूढः' भरतिपन्ो ऽङगीङृतवानिति यावत् । तत्फखं 
धक्दद्धिः रक्षणम् ॥' 

1. ए. १.-धनिनः सदा; धनिना सदा-न, द, 

2. 8. १.-लमेत चान्न 

8. 8. १.-परिवजयेत् 

4, (0 पानक 16]70त०९९ क़ 4० ४॥/0{0144व64 (0. 887), 

211 2978])073860 ए विवाद्रश्ाकर, ७५, 
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बृहस्पतिः [१० ५१, ५२, ५५] 

हिरण्ये दियुणीभूते मृते नष्टेऽधमिके । 
द्रव्यं तदीयं सेगरृह्य विक्रीणीत "ससाक्षिकम् ॥ 

रकषेद्रा कृतमृस्यं ठ दशाहं जनसंसदि । 
ऋणानुरूपं परतो शष्ठीतान्य त्तु बजयेत् ॥ 

खषनं च स्थिरीडृतय गणनाङ्शेनरैः । 
क 

तद्धन्धूज्ञातितिदितं प्रग्हणक्नापराभ्नुयात् ॥ 

मदु; [८ +°. 
| क 

यः खयं सापयेदयद्रुचमर्णोऽधमणिकात् । 

ण्स राज्ञा नाभियोक्तम्यः खर संसाधयन् धनम् ॥ 

विष्णुः [६) १८] 

प्रयुक्तमयं यथाकथस्ित् संसाधयन् न रान्नो वाच्यः स्यात् । 

'ययाक्यान्चत्' अवरोधवञ्चनादिनाः । 

याज्ञवस्क्यः [२, ४०] 
० ८ भ, 

शरयुक्तं साधयानोऽयै न वाच्यो तृपतेभेवेत् । 
साध्यमानो तरपं गच्छन् ध्दण्ड्यो दाप्यश्च तद्धनम् ॥ 

1. 13. =.-समाश्चिकम् 

2. नस रा्ाभियोक्तव्यः स्वकं संसाघयन् घनम्-ज, द. 

8. अवरोधब्न्धनादिना-ज, द, बि, वि. र.) ७६; ^. 9. 1., स्मृयाचाराविष्द्धेन 

मागण 

4. प्रपन्नं साधयनर्थ-मिता. वि. र, पाठः ४1५ }. च .; प्रयुक्तं साध्यमानो ऽ्-उ, 

प्रपन्नं न्यायेन स्पष्टीकृतं यदच्छया साधयानोऽयं न रासा किञ्चित् वक्तथ्यः.। यदिव 

ताध्यमानेो राजन्याबेदयेत् ततो दण्ड्यो दाप्य राशेब तद्धनम् । धनिकायेति शेषः-(विभ्बरूपः) 

8. प॑ गण्हेदिति मिताक्चरापाढः 

42 
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विष्णुः [8 १९] 

साध्यमानश्द्राजानमभिगच्छ्त्समं दण्ड्यः । 

(ततसमम्' साध्यमानणसमम् । 

मनुः [८, १७६] 
यः साधयन्तं 'छन्देन वेदयेद्धनिकं ठप । 

भ्स रान्ना तचतुभागं दाप्यस्तस्य च तद्धनम् ॥ 

बहस्पतिः [१०, ९५] 

प्रतिपन्नस्य पर्मोऽयं ग्यवसामीः तु संसदि । 

लेख्येन साक्षिमिवाऽपि भव्रापित्वा प्रदापयेत् ॥ 

'बुदस्पतिः [१० १०९१ 
अनावेद्य तु राते यः संदिग्धेऽर्थे भरवतेतेः | 
प्रस्य स विनेयः स्यात्स चाप्यर्थोः न सिध्यति ॥ 

कात्यायनः [५८९। 

"पीटयेचु धनी यत्र ऋणिकं न्यायवादिनम्? । 

तस्मादथाीत्स हीयेत तत्समं चाप्नुयाहमम्ः | 

, "छन्द इच्छा-(मेर्धातियिः) 

, स लाभस्य चतुभागम्-ज, द; स राज्स्तु चदुभांगम्, 3. च. 

. म्यपलापी-ज, द, विवादरलाकर, `०७. ग्यवहारमयुख (60. 1९५०९); १८१. 
, (10 श्ल 98 2144475 [7 0716 पश्वा प8दा101. 

^. 8. #., 2. च., द, ४110 8. 2. (४)-प्रवतेयेत् 

, ^. 8. }., 911 8. 3. (४)-सर्वा्थोँऽस्य न सिध्यति ; स चा्थोँऽस्व-द, वि. 
1. 2. य.-संपीडयेत् 

, बादिनाम्-ल, 

9. आन्ुबाद्धनम्-ज, द, ^. 9. 9. 9. 9. (४, 

~> © न> 62 {> + 

0 
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बृहस्पतिः १०, ९७, ९.६, ९८] 

'नासेद्धव्यः क्रियावादी सन्दिग्धेऽ्े कथञ्चन । 

"आसेध यं स्त्रनासेध्यं दण्ड्यो भवति धमेतः ॥ 

प्रदातम्यं यद्धबति न्यायतस्तददाम्यहस् । 

एवं यत्रणिको चते क्रियावादी स उच्यते ॥ 

रूपसंख्यादि खामेषु यत्न चान्िद्रेयोमभवेत् । 
व देयानदेययोबीऽपि सन्दिग्योऽथेः शकीर्तितः ॥ 

चु; (८, ४७. 
© & ८. ¢ अधमणोयेसिध्ययेबुत्तमर्भन चोदितः* । 

= (= (^ © ^~ 8 

द्ापयेद्धनिक स्याथमधमणाद्िभावितम्ः ॥ 

तचा ८) ५५ 

अथं ऽपव्ययमानं तु करणेन विभावितम् । 

दापयेद्धनिकस्या्थ दण्डलेशं च शक्तितः ॥ 

तथा [<८; ५९] 

यो यावननिह्ववीताय मिथ्या यावति वा बदेत् । 
त क य् न्त * 

तां सृपेण ्वधमेज्ञो दाप्यो तद्द्विगुणं दमम् ॥ 

न रोद्धम्यः' इति व्यव. मयू. (१८२) 
आसेधो' राजाक्ञयावरोधः (व्य. मयू. १८१) 

, सख उच्यते-. १. 

, द, ^. 8. 8. ज ४१ 3. 1. (2)-देितः 

. अधमेन भावितम्-ज; उत्तमर्णेन भावितम्-द; अधमर्णविभावितम्-बि. 

. भिध्या यो बाऽभियोगङृत्-^. 8. 13., 8. 3. (४), ज; द. 

3३१ 



३१९ इत्यकरपंतयेः [५६ 

(अषमणायेसिध्यथम् अधमभेनो यो रभ्योऽयेः ततल्ाप्यर्थ॑म् । उतत. 
मर्णेन शचोदितः' प्रेरितः, अत्र राजा प्रकृतत्वात् । विभावितम्" निशितम् । 
(निह बरीत' अपल्पेत्, अधमणे इति सम्बन्धः । (मिथ्या यावति वा वदेत् 
उत्तमण इति संबन्धः| 

+याङ्ञवसरक्यः [२, ११। 
\ (के 

निहते भावितो दद्याद्धनं रान्न च तरपमप् | 

मिथ्याभियोगी द्वियुणमभियोगाद्धनं वहेत् ॥ 

"व्यासः 

मिथ्याभियोगी द्वियुणमभियोगाद्धन "वहेत् । 

कारणे विधिरेष स्याजितस्येकतरस्य तु ॥ 

प्राङ्न्यायवादे तु तथा यश्चासलयेन युज्यते । 

अभियोगात्" अभियुक्तधनात् । "कारणे" प्रतयव्रस्कन्दने । “असल्येन' 

पिथ्योलरेण ॥ 

नारदः [१, ५५. 
® ¢ 2 

न च पिथ्याभियुज्ञीत दोषाः पिथ्याभियोगिनः। 
॥ 08 णे _ @५ == द 

यस्तत्र विनयः भोक्तः सोऽभियोक्तारमात्रजेत् ॥ 

* इमे याशवस्क्यम्यासवाक्ये कामधेनाविह् प्रकरणेऽष््े भपि, कल्पतरौ दर्शना- 
कछिखिते' इति विवाद्रलज्ञाकरः (७६, 

1. 13. 4 .-हरेत् ; भवेत्-ज, 

2. 13. च. 1188 911 प118611071९46व © 2] 11616, € {6114111 10 

छिखितेऽयं प्रविष्टे छिखित॑ पाययेत् १०७९108 111९6 €ाात् ग {16 7/^447414100 

प्रा 1४ 18 16]010त्प८त्त् ०प्ल 9 18 [1४५6 ० [. 341 20८ कनल 1176 

718६ 81012. 171 मनु 18167 01. 90116 {011& 2 9. च. 86671 {0 1४९९ 0661 

7018]01४6९१. 

3. न, द्, ^. 9. 8. ४1१ 8. 8. (9)-यो यो 



घ्यवह्(रक्ाण्डे ऋणादानविधिः ३३३ 

मनुः [८) १६९] 

"ऋणे देये प्रलिङ्ञति पञ्चकं गनमहति | 

अपहत तद् द्रुमं तन्मनार वुशाप्तनय् ॥ 

ध्यदय्य व्रिपरतिपद् राजसमायामानीतोऽधसनेः ऋणं देयतया भति 

जानीते--'सल्यमस्यै धारयामि इति त पश्च शतमहणि, दण्डमिति येषः। 

यस्तु सभायामप्यपहने--ननाहमसमं पास्यापरि'--राति सः पञ्चताद्दवियुणे) 

दशः [शतं] दण्डमदहैति । अनेन संकमेन विं तितमो भागो दण्डः संपद्ते | 

एतच्चारशयदोषव्यतिरेकेण भान््यादिना विननिप्रय पश्चास्पप्रतिपयमे तद्विषयम् । 

यत्त॒ श्यौ यात्रन्निहुवीतार्थं' इत्यत द्वियुणदमदानं तद् स्षयदोषेण तथाऽकरणे- 

ऽवगन्तव्यम् । तत्रा धमेज्ञावियमिधानात् ॥ 

1. यो रानतभाजामानीतोऽभमणेः णे देयतया प्रतिजानीते, "सत्यम धारयामः इति, 

स॒ "पञ्जकं दातमहंति' दण्डमिति शेषः। अनेन सकस्पितेन बिंरातितमो मागो दण्ड्ते। ,.., 

यस्तु म्बतिक्रमान्तरं करोति, अपह्ते --'नादमसे ध।रयामि!इति, स तेः प्रतिपादितः "तदद्धिगु्णः 

तस्मात्पञ्चकादद्विगुण दशकं शतमित्यः। तन्मनोः" प्रजापतेः (अनुशासन" सृष्टिकाकप्रभति 

म्यवस्थानीतिरिति यावत् । अन्ये ठु तच्छब्देन देयमेव प्र्वग्रशन्ति | यावत्तस्मै देयं तदृद्धि- 

गुणम् । तेन भ्यो यावनिह्ूवीताय' दप्यनेनेकवाक्यं भवति | अम्पया वाक्यमेदः । निषरयविशेषा- 

निदंशदेकविषयत्वे विकल्पः प्राप्रोति । स चन युक्तो, द्विगुणस्यायन्तवरहुस्वात् । असत्यपि 

निदशे तस्य विषयो दशनम्, तस्य प्रतयासनेधरु पञ्चकमिति, अर्थात् तस्येवानुप्र्यवमशों युक्तः ॥ 

(मेधातिथिः) 

९. 11118 ©0ा0 कलो 18 ©01[तऽ८त् 7 गू] ४16 111 811 प६९11]08 

1860, 0 10 118 181 11217 18 ©1०86 ६त]1€1ला16८ {0 1८411111 18 

1011668}016. = (१47110040'5 07118810) ५१ 116 @1€ 216] [911 0 111 

0070 70611६1 18 00९10 प] तल {0 116 लल) 16, 11 (९48 

शपयथदोषेण 07 आश्यदोषेण. 1116716 18 71017177 711 आङ ग प्6 कफक्ा8८् [0४ 

४6 17 1118 60101 10 ] पप्र प्ा18 61886. 



६३४ कृष्यक्रद्पतसेः [५ 

ऋणिकः सधनो यस्तु दारासम्याम्न प्रयच्छति | 

रान्ना दापयितव्यः स्यादृगरहीत्वा द्विगुणः ततः ॥ 

नारदः [४, १३२] 

ऋणिकः सधनो यस्तु दौरारम्यान्न प्रयच्छति । 
राज्ञा दापयितन्यः स्यादणरदतवांसं ठु विंशकम् ॥ 

(विंशकं विंशतितमपंशकम् । 

विष्णुः (६, २०-२२ 

उत्तमणथेद्राजानमियात् तद्विमावितोऽधमर्णो राज्ञे धनदश्भागसमे दण्डं 

द्थ्यात् । श्राप्तायेश्वोच्तपर्णो रविं्षतितममंशम् ॥ 

याज्ञवल्क्यः [२, ४१-४२] 

राज्ञाऽधमणिको दाप्यः साधिताहश्चकं शतम् । 

पञ्चकः तु रतं दाप्यः प्राप्रार्थो ऽप्युसम्णिकर* | 

1. (116 तलाक का त्1९€ व पक्षातला8 11 {16 80198 0 यम 81 

नारद 1188 1९ 10 & ड पु) ग {€ †क्र0 [आ ला 1) 21718611])18; 

801677९5 पाताः 1}1€ 1९801118 यमनारदो,. 

2. द्विगुणमिति सकृद्धिकमूलप्रदशनाथम् । धनं वा द्ियुर्णं काव, अन्यथा त्वनु- 
चित्वत् । (स्सृतिचन्द्रिका, }. 388, 6१. )1$8016.} 

8. श्यृहीत्वा पञ्चकं रातम्' इति मुद्रितनारदीये । 116 ए12816 €607108 {€ 

68111 111 106 {641 1116८11 18 10110 क €व एकक 06 21410110 44४0 

8.1 {1070401*01116/404 (८०) 

4. प्रात्ताथंन दानं श्तित्वेन न दण्डेन निरपराधित्वात् । (स्मृ. चै.) 

$. धनिकोऽपि साधिता्थसंस्यया पारितोषिकं राज्ञे प॑चकं शत॑ दथात्। उत्तमर्णिको 

धनिकः (विश्वरूपः) 



व्ववद्ारकाण्डे ऋणादानभधिः ३३५ 

'शृहीतानुकमादाप्यो पनिनापधमर्णिकः । 

द्त्वा तु ब्राह्मणायेव तरपतेस्तद नन्तरम् ॥ 

'काल्यायनः [५१४ ५१३, ५१५] 

नानणेसमवाये तु यथतपूतेकृतं भवेत् । 

तत्तदेवाग्रनो देयं राज्ञः शस्याच्छोतियादरतु ॥ 

एकाहे लिखितं यच्च तत इयोटणं समम् । 

ग्रहणे रक्षणं काममन्यथा तु यथाक्रमम् ॥ 

यस्य द्रग्येण भ्यत्पण्यं साधितं यो त्रिभावयेत् । 

तदव्यमूणिकेनेव दातव्यं ®तस्य नान्यथा? ॥ 

(नानर्णसमवाये नानाक्णसनिषाते ¦ 

1, मथ बयेकमृणिनं युगपद्धनिनः प्राथयेयुः, तदायं कमः--गद्ीतानुक्रमादिति। 

ग्रहणानुकरमादेबाषमणिकेनणमेकजातीयेभ्यो देयम् । जानिभेदे ब्राह्मणादिक्रमेणेव । त॒शम्दाततुस्य- 

जातीयत्बेऽपि युणायपेक्चं क्रमं द्योतयति ॥ षिश्वरूपः) 

2. {11686 $ €7868 ६16 10121 28611) दत् 10 यज्चवत्क्य ॥$ विवाद - 

रक्ाकर, ८०-८१. 

8. स्मच्छरोत्रियवो न च-द; स्याच्छोत्नियानु च-इति व्यवदारप्रकाशः (धर. ३३९) 

4. यत-द, 

5, यत्पण्यम्-द्, 

60. तश्र-द. 

८ ¶. समानजातीये तृत्तमणंस्य प्रहणक्रमेण देयम् । विजातीयेषु तु ब्राक्मणादिवर्भक्रमेण। 
एकदिनङृतनानणंसमवाये युगपद, धनास्पत्वबहूष्वयोस्त॒ तदनुसारेण भागं परिकस्प्य द।पनीयम्। 

(रणं बम्धकदानम् । (रक्षण बन्धकपरिपाखनम् । 'ला्मं' बन्धकभोगञ्च 'समे' युगपदेव कुर्यात् । 

अन्यथा अहमेदोक्तक्रमेण कुयात् । अनेकणसमवयेऽपि अधमे यदुत्तमर्णाद् द्रम्यं यशीतवा 
यद्म्बवशरादिकं करोति तस्मास्परासं धनं तदुत्तमणौयेव ददयान्नन्येषाम् ॥ (भ्यवहारप्रकाश्ः, 
द ३९-३.४०) 



३३६ कुष्यकर्पतसः [५१ 

याङ्गबस्कयः [२ ९३] 

क 'लेख्यस्य पृषऽमिख्खिषत्वा ष्दस्वा धनं ऋणी । 

धनौ चोपगनं द्ग्ार्खहस्तपरि विहितम् ॥ 

विष्णुः [६, २६] 

असपर्रदाने रेख्पासनिधाने च त्मणः खर्जिखतं दद्यात् । 

नारदः [४, ६१४] 
गरहीस्रापगतं दद्यारणिकायोदयं धनी । 

अद् द्राच्यमानस्तु शषहानिमवाप्नुयात् ॥ 

चृहस्पतिः [१० १३०] 

धमोादिनोाद्भाघ्च ऋणे यस्तूपारि न रेखयेत् । 
न चव।पगतं दयात्" तद्द्वरद्धिमवरःप्नुयात् ॥ 

1. केख्यप्रघ्र चिटिखद्रस्वा दत्वा धनं ऋणी-द. 

2. 'दत्वर्णिको धनम् दति अप्रराकविक्ञानश्यरपाटः; प्रविष्टमधमर्णिकम्' इति 

विश्वरूपपाटः 

3. अन्यथा दत्तमप्यदप् स्यात् } (विश्वरूपः) 

4. 171 ५८८८])1111७ 11€ २})०0*९ कटम्ताष्ठ) [ली 18 र ज 1116 

2.४1} 01७ 11811718611])18, (ध तृरण्णणाध (ति, र.) ८२) 1€€8 10 ४ 

10616111 1684111 चः {11६४६ 0 धा€ ॥10{0व{दा 1 7 {16 010 

12५६६४४८) फ 112611 015688८8 010८7611 1६201108 : 

बृद्धिह्टानिरिति कर्पतरूः । पारिजातस्तु तस्याधमणंस्य “तदत्त' वृद्धिमाप्नुयात् 

सकं भवेदित्याह । कामधेनुशकायुधयास्तु (नासो वरद्धिमवाप्नुया'दिति णठः । हलायुध - 

व्याख्याने यस्तु धनी सताक्मद्वाह्योपरि न लेखयेत् , उपगतंवान ददाति, तदासाववरिष्ट- 

धनहान्या न बृद्धि न धनोपचयं लमते रापहानेः प्रतिपादितत्वादित्याह । अल कत्पतर- 

द लाथुधयोस्तु फलं प्रत्यविशेष शव । अच च दत्तस्य उपगतादानं खयमलेखनं पुनशुदराहणा- 

दयेन पयंबसितं बोद्धव्यम् । अन्यथा ग्यबहारविरोधात् ॥ (विबा्रन्ञाकरः, ८२-८२) 



व्यवहारकाण्डे ऋणादानक्ेधिः ३१. 

याज्ञवरक्यः [२, ९४] 

दत्वणं पाटयेदधेरूयं शुद्धये वान्यत्तु कारयेत् ।. 
साक्षिमच्च भवेच्द्रा तदातव्य ससाक्षिकम् ॥ 

पिष्णुः [६) २४-२५] 

सस्ाक्षिकमाप्रं ससाक्षिकमेत्र दद्यात् । छिखितार्थे प्रविष्टे खिखितं 

पारयेत् । 

नारदः [४) ११६, ११२) १९२] 

'ठेख्यं दद्याद्विशद्धर्णे तदभावे प्रतिश्रवम् । 

धनिकणिकयोरेवं विश्चद्धिः स्यात्परस्परम् ॥ 

ब्राह्मणस्य तु यदेयं सान्वयस्य तु नासि सः। 

ध्निक्षिपेत्तःसङ्कल्येषु तदभावेऽस्य बन्धुषु ॥ 

यदातु न सङरयाः स्थुः न च संबन्धिबान्धवाः । 

तद। दद्ादद्विजातिभ्यस्तष्वसर्खप्सु निक्षिपेत् ॥ 

इति भ््श्री हृदयधरासजमहासांधिविग्रहिकमटृभ्रीरक्ष्मीधर विरचिते 

कृत्यकर्पतरौ व्यवहारकाण्डे 
ऋणादानादिपवे 

1. लेख्य” ऋणपत्रम् । "प्रतिश्रवे प्रतिदानश्रवणाय शुद्धिपल्म् । 

2. ‰68त17 2 3. च. त् मरु नार स्मर; {16 01116 188. 1€त्त् 

सकुस्ेभ्योऽस्य निनयेत् । "निवपेत् तत्सकुस्येषु" इति नारकोयमनु संहिता (र, ९६) 

8. क्चलियस्य यथोक्ताभावे राजा स्वजातीय इति तस्मे दद्यात् । केव्यश्याप्येवमेव । 

(असहायः, 
43 



५९५9 

आय निक्षेप ‡ 

तत्न नारदः [५ १] 

खं द्रव्यं यतर वि्तम्भान्निक्षिषल्यत्रिश्ङ्ितः | 
क. =. ७ $ 9 ण 
निक्षपा नाम तत्मोक्तं व्यव्रहारपदं बुधः ॥ 

बहस्पतिः | ११, १३, २ 

ऋणादानं प्रयोगादिदापनान्तं प्रकीर्तितम् | 

निक्षेपस्याधुना सम्यज्विधानं श्रयतापितिः । 

धराजचोरा दिकभयादयादानां च वश्चनात् । 
स्थाप्यतेऽन्यगहे द्रव्यं न्या सस्तस्परिकीर्तितम्ः ॥ 

अनाख्यातं ग्यवहितमसंख्यातपदरितम् । 
4 ~ % = क | ग् नि $ 

भुद्राङ्धितं च “यदूद्रग्यं तदपनिधिकं स्मृतम् ॥ 

याङ्गवस्क्यः [२, ६५] 

'वासनस्थमनारूयाय दस्तेऽन्यस्यः समप्येते? | 
६२५ तद्पनिधिकं पतिदरेयं तयेव तत् ॥ 

1. +. 3. (६४) णात् द् (द॥४< (115 सषवता) प् ४८18८ सटा कपि ६६.8३) 

+#11}1011 11141८11119 11 5 13714४0 १11६. 

2. धराजचौरारातिभयादायादानां च बन्धनात्, इति-बि. कोशे, अपरार्कपाठश्च (६६२) 
५. 13. १.-स प्रकीतिंतः; स परिकीतितः-ज, द. 

4. दूुद्धाङ्किरत-ज, द् 

9. यदद्रव्यं-ज; 'यदत्तै" इति अपराकंः 
6. “भाजनख' इति विश्वरूपाचायेपाठः । 
7. दृस्ते न्यस्य इति विश्बरूपाचायेपाठः । "दस्तश्ब्दः परिग्रहाः । म्यस्य 

श्िप्वेत्य्थःः इति म्याख्यातं च। 
8. 3. ¶,-बद पयेत् ; यदप्यते-ज, द, मि, 
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वववासनम्' निक्षेषद्रव्याधारभूतं संषुरादि । 

कात्यायनः (५९२, ६११] 

ऋयः प्रोपितनिक्षिप्" बन्धान्वाहितया चितम् | 

वैरयद्लयर्पितं चेव सोऽथेस्तूपनिषिः स्पृतः ॥ 

'अनुमार्गेण कार्यषु अश्रुष्मिन् वचनान्मम । 

ददास्त्वपिति यो दत्तः स इहान्वापिरूर्यते ॥ 

(कयो?ऽत् क्रीतद्रव्यं कुतधिन्निमित्ताद् विक्रेतृपार्धे स्थितम् । भ्रोषित- 
निक्षिप्त प्रवस्तता समपिंतम् । बन्धः" आधिः । याचितं मण्डनाथमानीता- 
भरणादि । वैहयदलयपितं' बाणिञ्या्थं यनित्निप्तम् । एते स्म 'उपनिधयः 
[ उपनिधिद्रव्यवदूदर्व्याः] ! *अतरमार्गेणः इति, अस्याथः-- एकस्मिन् 
यदरपिते वस्तु, तेन पुरुषान्तरे अघरुष्मिन् सखापिनि स्वं दास्यसीति निक्षिप्र 
तदन्त्राधिः इति! ॥ 

मनुः (८) १७९ 

करने दत्तसम्पन्ने धमन्त सत्यवादिनि । 
महापक्षे धनिन्यार्ये निक्षेपं निषिपेदबुधः" ॥ 

1. सो बन्धा-द. 

9. अथमर्गेण कावैषु-ज, 
8. 'अम्यस्िन्' इति वि. र.) ८६; 1. ५. 

4. {५]१०१५९५ ४९१८५८१! 111 विवाद्रल्लाकरर, ८६; 118८त 11 ९०116९1- 

1118 €1618 11) ){88.; {16 ज ०148 रावा) 14616618 १८ फक्ा्रा् 1 

{16 11011118611}018. (-,0 0८६५४१६ २११४--हदायुधेन तु---अनन मार्गणः इति 

परित्वा--'अल केषु" एतेषु कायषु, भमार्गेणः याचनेन, अमुष्मिन्पुषुषे त्वं दद्या इति परिभाष्य 
यत्समर्पितं तदन्वाधिश्च्यते इति ॥ (वि. र.; ६) 

५. प्रख्यातामिननः करजः । त्तं रीलमाचारो जनापवाद भीश्ता खाभाविकम् । 

"संपन्नः, तयुक्तः । "धर्मस्तु स्पृतिपुराणेतिहासाम्यास्तसञ्नाततद थावबोधः । सत्यवादी 

बहुकृत्वः कये संमान्यमानो इत्तामिधानः । भमहापक्षः' सुद्धतूखजनरानामायाद्यनु- 
गरही तमहिमतवेन दु्ट्यजापिकारिणां गम्यो न मवति । "आर्या" भर्मानुष्ठायी ऋलुप्रकृतिवा ॥ 

(मेधातिथिः) 
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शपहापक्षेः वहुपरिजने । 

बृहस्पतिः [११ ४) 

स्थान ग्रहं ग्रहस्थत्व तद्धलं विभवं युणान्' । 
क ® सलं शचं बन्धुजनं परीक्ष्य स्थापयेन्निषिमूः ॥ 

नारदः [५, २. 
न 

स पुनद्वि्िधः परक्तः साक्षिमानितरस्तथा । 

प्रतिदानं तयैतरास्य प्रचयः स्याद्विपयेयेः ॥ 

(विपयेये" वरिस॑वादे । भ्रलयययः' शपथः | 

बृहस्पतिः [११, ६-९। 

ससाक्षिकं रदादत्तं द्विविधं सथुदाहूतम् । 

पुत्र वर्परिषारयं तद्विनश्यल्यनवेक्षया ॥ 

ददती यद्धवेरपुण्यं हेमरूप्याम्बरादिकम् । 
तत्स्याह्पार्यतो न्यासं ^तथा च शरणागतम् ॥ 

भवदरोहे यथा नायी; पुंसः पुत्रसुहद्रषे । 
दोषो भवेत्तथा न्यासे मक्षितोपेक्षिते वरणाम् ॥ 

न्यासद्रव्यं न ग्रह्ावात्तन्नान्चस्वयशस्करः। 

गृहीतं पालयेयनात्सट्या चितमपेयेव् ॥ 

1, रुणम्-द. 

2. "निर्ध" निक्षेपम् । वि. र. ८७) 

3. प्परल्ययः स्याद्विपर्यये" इति-यदा राजदेवविनष् तनिक्षिमिध्युक्त्वा निक्षिप न ददाति, 

तदा निक्षेपाभ्रयस्वाभिमतपुरुषेण रालदेबोपध्रातस्यानुरूपविभावनं कार्यमियथ॑ः ॥ (बिवाद्- 

रक्ञाकरः, ८७) 
4, तयेव-. व., न, द. 
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पतुः (८, १८०; १९१५; १८८। 
1 क यो यथा निक्षिपद्रस्त॒ः यमथ यस्य भानवः | 

स तयेव गृहीतम्यो यथा दःयस्तया ग्रहः 

मिथो दायः दरतो मेन ग्रदीतो परिय षतवरा | 

पिथ एव प्रदातव्या यथा दायस्तथा ग्रहः ॥ 

स्ुदरे नाप्तुयार्रिश्ियदि तस्मान घदरत् ) 

व्दायो" निक्षेपणम् । विथः) अन्योन्यपेव, पप्नाक्षिकरमिलयथः | (समुर 
ुदरासहिते नित्षपे ^मूपिकादिनोपद्रनेऽपि निक्नेप-प घनस्य प्ताः न 
किञ्िद्षणमामति, यदे तस्मान्नित्तपासतिदुदराघ्रावणादधिना नापहृरे- 
क्किञचिदित्यथेः" ॥ 

बरहस्पत्तिः [११, १०) 

स्थापितं येन विधिना येन येन यथाप्रोष । 
तथेव तस्य दातथ्यं न देयं प्रत्यनन्तरे | 

1. यथेति-याटशेन प्रकारेण समुद्रभमुद्र ससाश्चिकममाश्रकमियेवभादि स॒ तयेवेति, 
सोऽयं निक्षिप्तः तथैव ग्रहीतव्यः । व्यथा दायो" रीयते निक्षिप्यते तया ह्यते ] (मेधातिथिः) 

9. निक्षिषेद्स्ते इति मुद्धितमानवीये, विवाद्रलाकरे च (८८). ^ 1161 1]11& ९८18८ 

1. व. 1110181८ $ (८४1९1८६ 11८४४ 8 110 8116८८५ ५ 11८ ऋणादान 

¢118]0{€# 16५1९. 

8. वा नरः-द. 

4. मूषिकादिनोपदते न किञ्चिद्दूषणमाप्नुयाच्-ल, 

9. 13. च. §प08€11111९८8 घतं (])१€६९1 ५९1) 101 धनस्य, 13114117 ६. 

16६05 निक्षेपस्य धनस्य, धता. 

6. ्समुद्रे" निक्षेपेऽम्यदर्प्यासिन् भाण्डे द्रव्यममूत्, नादितं कृमिमिरित्यादिकं परय॑नुयागं 

नाध्नुयानिक्षेपधारी तत्र धारणकसय । एवं मूपरिकादिनाओे द्रष्टभ्यम् | यदि दारमयभाण्डे पल्नादिकं 

स्ापितं तीक्ष्णदशनेभूष्रिकेदार मित्वा मक्षयेत न निक्षेपषारिणो दोषः ॥ (मेधातिथिः) 
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(्रलयनन्तरे' पुललादों । 

मुः (८, १८५-१८६] 

'नित्षेपोपनिधी निदं न देयौः प्रत्यनन्तरे । 

नश्यतो विनिपाते तावनिपति श्लनाशिती ॥ 

स्ययमेव तु यो दद्यान्पृतस्य प्रलनन्तरे । 
न स राज्ञा नियोक्तव्यो न निक्षेप्तुश्च बन्धुमिः॥ 

धव्रिनिपति' देशान्तरगपनादर | 

अथ नारदः (५, ९। 

ग्रहीतुः सदह योऽ्थन नष्टो नष्टः स दायिनः, 

देबराजकृते तद्रनन चत्तजिद्यकारितम् ॥ 

'दायिनः' निक्षिपतुः । तजिषद्यकारितम्' "निक्तपग्राहिकौटिस्यकारिषम् | 

मनुः (८, १८९ 

चोरेहेतं जकेनोदमभिना दग्धमेव च । 
न दव्रा्यदि तस्मात्स न संहरति केश्न ॥ 

“तस्मात्, नि्िप्रषनात् । न संहरति' नापहरतीतयथंः | 

नाभ्याभवेुरियत्ुहत्ता गौतमः [१२, ३९ 

निध्यन्धाधियाचिताअवक्रीता धयो नष्टाः सवाननिन्दितान् पुरुषापरापेन ॥ 

1, "प्रल्यनन्तर' उत्पस्यनन्तर उच्यते निक्षेप्तुः पुत्रो भ्राता भा्यावा। 'विनिपातो' 

अन्यथात्वम् प्रत्नन्तरस्य देशान्तरगमनादि, तस्मिन् सति तौ हीयेते ॥ मेधातिथिः) 
श्रसयनन्तरे' पुत्रादो । (वि. र. ८६) 

‰. यं-ल, 

8. शिनौ ॥ अतत नारदः ॥ गदीठुः-ज, द. 
4, 8. ¶, निक्षेपकारि, 
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निधिः" निक्िपः। 'अवक्रीतं' माटकगरहीतं शकटादिः | 'सवान्' पुल- 

पौतादीन् रिक्थिनः। अनिन्दितान् पुरुषापराधेनः तेन तं पुरुषापराध 

मन्तरेण निध्यादयः प्रनष्टाः, “सवान् पुत्रादीन्] नाभ्यामवेयुः) नते देया 

इत्यथः ॥ 

काल्यायनः [५९९) ६००. 

नात्वा द्रव्यवियोगं ठ दाता यतः विनिक्षिपेत् ) 

सवापायविनाशेऽपि ग्रहीता नेतर दाप्यते 

ग्राहकस्य चः यदोषाज्रष्टं तद्भाहकस्य तु । 

द्रव्यवियोगं तु? द्रव्यस्य राशे राज्ञः उपषुव्ादिना नाशम् । सर्वापाय- 

विनारऽपि' शङ्कितापायादपायान्तरेणापि । ग्राहकस्य च इति, प्राहकदोषा- 

"दि नष्टं तद्भादकस्येव नष्ठं नतु निक्ेप्तुः | तन निक्षिप्रादिणा न तदेय- 

मिथः । 

1. (11९ (तपाल 18 081 पाताल [1 (€ 0188. 

रिका) [वक्षणाः क्मात 116 ^ 8518116 कलाल क ला; धात 11 198 

0९्€ा। 7८81017८ {00 ज) द् श्तु }. ू. ५६ शल्] ४8 चिनाद्रनाकर, ९ १, 

11671 8९67 10 16010९८ 1116 47८14115 = (दकाो11161118 1८#0410701. 

“याचितं” उत्खवादिषु याच्जयाऽऽनीतमाभरणादि । 'अवक्रीतं अदत्तमूल्यम्द ्तमूस्यं॑बा। 
"आधिः, गोप्याधिः कांस्यादिरित्यथः । एते चोरहरणामिदाह्यदिना नष्टाः सन्तो न केवल पुलानेव 

अध्याभवेयुः। "अनिन्दितान्" अप्रमादकारिण इत्यथः | "पुरुषापराधः' पुरुषप्रमादः आलस्यादिः। 

एवं निन्दितः प्रमादकारिमिः ते दातव्या एय ॥ (मस्करो ]. 209). 

2. यदि-द. 

3. च-ज, द; हि-उ, 

4. दत्र्ट-न, द. 

8. न निक्षेप्वुः-न, ट्, 
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` तथा (९४, 
यस्य दोषेण यक्िञ्चिद्िनरयेत हियेत वा । 

'तद्ग्यं सोदयं दाप्यो? दैवराजङ्कताद्धिना ॥ 

यर हस्पतिः [११, १६। 

भेदेनोपेक्षया न्यासं ग्रहीता यदि नाश्नयेत् । 
याच्यमानो न दय्याद्रा दाप्यस्तत्सादयं भवेत् ॥ 

भेदेनोपक्तया' स्वद्रव्यपृथक्त्ेनापिक्षया | 

नारदः [4 ७-८ | 

गर्यपानस्तु यो दातुर्निक्षपं न प्रयच्छति | 

दण्ड्यः स राङ्गा भवति नष्ट दाप्यस्तु तत्समम् ॥ 

यत्ाथं साधमेत्तन [नक्षप्तरननुज्ञया | 

न॒त्रापि दण्ड्यः स भनेत्तं च सोदयमावहत्ः ॥ 

बृहस्पतिः [११ १६३। 
न्यासद्रव्येण यः कश्चिस्माधयेच्कायेपासनः । 
दण्ड्यः; श राज्ञा भवति दाप्यस्तन्नापि सोदयम् ॥ 

व्फासः [कालायन ५९५ 
भक्षितं रोदयं दाप्यः सपं द्।प्य उपेक्षितम् । 
फिथिदूनं पद्।प्यः स्यादृन्यमज्ञाननारितम् ॥ 

1. ^. 8. 13., ज; द \“\त 9. 13. (४) १९४-- 

तदयं तेन दातव्य सोदयै धनिने सख्यम् | 

2. दार्प्य-बि. 

3. माषटरेत्-द. 

4. 21171८77 (२, ६७) 87५ व्यवहारनिणय (प. २७०) 880110€ 1}}8 

९1.86 10 कात्यायन ; म्यवहारप्रकाश (प्र, ३६४) 280111९8 1 10 1011) ; पराक्चरमाधव 

21110 प॥€४ 1६ 10 भ्यास 0111. 



ध्ववहारकाण्डे निक्षेपः ३४५ 

मतुः [८ १९१-१९२] 

यो निक्षेपं नापयति यस्त्वनिक्षिप्य याचते । 

ताबुभौ चोरषच्छास्यौ दाप्यं तौ तस्समं दमम् ॥ 

निक्षेपस्यापहतारं तत्समं दापयेद्मम् 
क्ष 

'तयोपनिषिहतोरमविह्षेण पार्थिवः ॥ 

उपधाभिस्तु यः कथित्परद्रन्यं हरेक्नरः | 

ससहायः स हन्तभ्यः प्रकाशं विविपषपैः ॥ 

मत्स्य ५९।५। 

यो निक्षिप्तं नापयति यस्त्वनिक्षिप्य याचते | 

तावुमां चोरवच्छास्यो दाप्यो वा द्वियुणं दम् + 

कात्यायनः [६०१] 

्राहमस्तूपनिभिः काठ कालीन तु बनमेत् ! 

कालहानि दद्दृण्दं द्ियणश्च प्रद्प्यते ॥ 

राह्म!” निक्षपकारिणा इति जेषः । काल” निरत्ययसमये । (उपनिधिः! 

इत्यत्र “वन्धान्वाहिनयाचितादिः' काल्यायननाक्तः । "कालहीनं" निरय 

कालहीनं उपनिधिम् । "जयत्" न गृह्धीयाद् । एवंविषरेऽपि काठे निक्ेष- 

हती प्र्यपंयन् दण्ड्य इत्यथः ॥ 

1. (उपनिधिः, प्रीत्या यद्मुज्यते । (अविशेषेण द्रव्यं जातिश्च नापेक्षेत | "उपधाः व्याजः 

छद्येयनयाम्तरम् । .. .तेषामययं राजमार्गे "प्रकाशं" "विविधः" कुठार -श्ूलारपण-हस्तिपदमदनाध- 

नेको पायसाधनो "वध" उच्यते ॥ (मेधातिथिः) 

2. अव॑ च द्विगुणात्मको दण्डो धनवति निङ्ृष्टाचारादो च द्रष्टव्यः! अतो मनुनास्टन 

विरोधः । (विवाद्रल्लाक्ररः, ९३) 
4 



४६ कृलयकटपतदः [५७ 

"बहस्पतिः [१९) १४] 

ग्र्टीत्वा निहते यतर साक्षिभिः श्रपथेन वा| 

विभाष्य दापयेन्न्यामं तत्समं विनयं तथा ॥ 

मनुः [८) १९४; १८७; १८१-१८४; १९६} 
2 => स । निक्षेपा यः कृता मेन यावा कुरसनिधां । 

तावानेव स वि्ेयो विन्रुवन दण्डमहेनिः॥ 

अच्छकेनेव चान्विच्छेत्तमर्य परीतिपून॑कम् । 
विचाय तस्य वा एत्तं साम्नैव परिशोधयेत्; ॥ 

यो निक्षेपं याच्यमानो निकषप्तुम प्रयश्छति | 

स याच्यः प्राद़िवाकन तनि्षप्तरसन्निधौ ॥ 

साक्ष्यभावे प्रणिधिभिवयोरूपसमन्वितः । 

°अपदेशेश्च संन्यम्य हिरण्यं तत्र सारतः ॥ 

1. 23€017€ 116 व्ठद्प्ता ग्नि 98) 118.1118611]0{8 0{ 11 
#.. 9. 1. 210]? 1111 111 111€ (प०181101)8 ता) कालययायन 0९17108 

फी 018 [द्या पटाऽ6 ० 0. 348 (णिति, क्र्ट तमप, 1. व. भाव 
0811771 8118 पो) क्ष ए8९ा])18, 88 १९]] 2.8 1116 110700)0111द1010 71]7०1 

{116 010€1 8१०१६ 17 †{16€ 1८. 

2. 'य' इति निशचिप्यमाणद्रन्यजातिनिदेशः । "यावान्" इति परिमाणस्य । ु लसनिभौः 
"कुल साक्षिणः । तल ते पृष्टा यदाटुस्तदेव सत्यम् ॥ (मेधातिथिः) 

3. 'विब्मुवन् विरुद्धं ब्रुवाणो दण्डथते-(मेध।तिथिः) 
4. सम्छलेनैव-द. 

5. साधयेत्-ज, द. 

6. "अपदेशः" सव्याजेर्भिक्ेपकारणेः रालोपद्रवप्रामगमनादिभिः। (भनेन हैतुना त्वयि 
संप्रति निक्षिपामीौ'त्यदतसैभवात् कारणकथनमपदेशः-- (मेधातिथिः) 

7. (तच्वतः"-^ . 9, 13.; द, ज 8114 3.4. 



प्रणिधयः) चाराः | अपदशे 

व्यथद्ारकाण्डे निक्षेपः ३.७७ 

स यदि प्रतिपद्येत यथान्यस्तं यथाकृतम् । 

न तत्न विधते किञ्िचत्परेरभियुश्यते' ॥ 

तेषां न दद्यादि तु तद्धिरण्यं यथात्रैषे। 

रयं निगृह्य दाप्यः स्यादिति धमेस्य धारणा ॥ 

निक्षिप्रस्य धनस्येवं प्रील्योपनिहितस्य च 

राजा विनिणेयं कुयःदक्षिण्वन्न्यासधारिणम्ऽ ॥ 
१ | 

# 

, सन्यस्य हिरण्यम् इत्यादि, अत्रतसंभवा- 

भिक्षेपकारिणं प्रामगमनराजमयादिकषुक्त्वातिकुशल्वारद्रारेण खं सुवणादिक्ं 
निक्षिप्य कियत्यपि काठे गते चारैरेव याचनीय इत्यथः | 

ल ~ ॐ £< ~ 

बृहस्पतिः [१९ १५; १८] 

रहोदत्ते निधौ" यत्र विसंवादः प्रजायते । 

विभावकं ततर दिग्यघ्ुभयारपि च स्पृतम् ॥ 

अन्वाहित याचितक भञ्िसिपिन्यासे सव्रन्धके । 

एष एवोदितो धमेस्तथा च शरणागते ॥ 

नारदः [५, ९४-१५ 

एष एव विषिष्ष्टो याचितान्वाहितादिषु । 

शषिरिषिषपनिधो न्यासे प्रतिन्यासे तथेव च | 

, शः परेणामियुज्यते-द, षि. र., ९६. 

, खयं निगद्य", 3. ¶.; चि. र. ९६; सन्िगद्योभयै इति १०118 €य. 

. हारिणम्-द, 

, (निधिः' निक्षेपः (वि, र. ९७) 

, “शिस्पिग्यासे'--अलट्कारा्यं शि स्पिन्यसते सुवर्णादौ । (वि. र , ९७) 
6. (शरणागते भयादिना ल्रीदाखादां ररणप्रविष्टे खामित्वाभिमतेन सह विवादे एष 

विधिरिति--(विषादरल्लाकरः) ९७) 



‰४८ &ष्यकस्पतदः [५9 

प्रतिग्ह्णाति यो दण्ड" यश्च सप्रपनं नरः| 
तस्याप्येष विधिः ण्डेन विधयः समाः 

(प्रतिन्यासः परस्परन्यासः ॥ 

कालयायनः [६०२) 

सर्वेषुपनिपिष्मेते विधयः श्वरिकीर्तिताः। 

तथा 

यो याचितकमादाय न द्द्ासतियाचितः 

स निग्र बदहाप्या दण्ड्यश्च न ददाति यः॥ 

मत्स्यपुराणे [२४१, ४ 

योहि भाचिनमादाय न तदव्रात्तथा धत्रम्' | 

स निगय वलाद्।प्था दण्ड्यो वा पूेसाहसम् ॥ 

काल्यायनः (६०६) ६०९, ६०७ 

यदि तत्कायष्दिश्य कालं परिनियम्य वा| 

याचितोऽथेष्रेत तस्मिन्नपि न तु दापयेत्ः॥ 

अथ कायविपत्तिस्तु तश्यषर खामिनो भतेत् । 
अप्राप्रे वार स काटे च दाप्यस्त्रध॑ृतेऽपि तत् ॥ 

प्राप्तकाले ठते कार्य न दे्ाद्याचितोऽपि सन् । 
तस्मिन हुने वापि ग्रहीता मूरयमावहेत् ॥ 

(तत्कार्य विवाद्यदिकं | अधेकृते' कार्ये । (अप्राप्त कारे । 

1. "पौगण्डम् -मु. ना. स्मृ, दटायुधपारश्च। हखायुधेन ठ प्रतिग्रह्णाति पोगण्ड"भिति 
पठित्वा व्याख्यातं-- पोगण्ड बाले सप्रधने प्रङ्ृष्टघनसदहिते निक्षेप्वुः सकाश्चानिश्षेपनमेन ग्रशीते 
एष एव विधिदृ् इति ॥ (वि. र., ९८) 

2. षडेते निधयः स्मृताः-ज, बि; 13. यृ. वि. र. ९८. निधयः निधिदुस्याः । षट्त्वं 
च याचितान्बाहितत्व. रि स्पित्व॑, उपनिपित्व॑, ग्यास, प्रतिन्यासत्वम् ॥ (वि, र., ९८) 

3. सम्प्रकौर्तिताः-द, 5. नतु दाप्यते (बि. र, ९४) 
4, तथाविधम् इति वि. र.) ९९, 6. बे खकाठे तु (वि, ₹,९ब्) 



न्यबदारकाण्डे निक्षेपः ६४९ 

बहस्पतिः [११, २०) 
याचितं खाम्यनुङ्खातं प्रददमापराध्तुषत् । 

ददत्" अन्यस्मा इति शेषः । 

कात्यायनः [६०३, ६०५, ६०४, ५९६] 
यस्तु संस्क्रियते न्यासो दिवसे; परिनिष्टितेः । 

तदृध्यै शस्थाषयेच्छिटपी दाप्यो देवहतेऽपि तम् ॥ 

खतपेनापि च यत्कर्म नष्टे चेदभृतकस्य "तत् । 
पर्याप दित्सतस्तस्य बिनध्येत्तदग्हतः ॥ 

न्यासदोषेण नाशनः स्याच्छिरिषनं तन्न दापयेत् । 
च, ~. क व 

दापयेच्छिरिपदोषात्तत्संस्कारायः यदरपिंतम् ॥ 

न्यासादिकं परद्रव्यं प्रमक्षितयरुपेक्षितम् । 
अङ्ञाननारितं चैव येन दाप्यः स एव न्त् ॥ 

नतम्" न्यासम् । 'खट्पेन' काडेन । 'त्कमे' इण्डादिनिमीणम् । शत 
कस्य तत्" शिरिपन एव तनषु न खामिनः । नेतत्पुनः कव्यम् । पया्म्' 
निष्पन्नम् । दित्सतः) शिसिपिनः। अगरृहतः' खामिनः। नन्यासदत्रेणः 
'इुद्ङ्मादेः काठवशादि दूषणेन । 

इति भट्रद्ुदयधरात्मजमहासान्धिविग्रहिक 

भटश्रीरध्मीपरविरचिते कृल्यक्रपतरां 
व्यवहरकाण्डे निक्तेपवित्रादपवे ॥ 

[मीनो 

, येभ-बि; वि. र., ९९. 
, स्थापयन् शिल्पी-तवि; क्षि. र., ९९. 
, अस्पेनापि-वि. र., ९९. 

चेत्-द, 
, खं संस्कारार्थ-द्, मि, धि. र) १०१, 
, तु-षि. र. १००. 

, ङुण्डक।दे; कारपरिषासादिवुषणेन-4. 8. 8.) 814 8. $, (४) = ~> € +~ € 22 ।-~ 



५८ 

अथाखामिविक्रयः 

तत्र नारद्; [१०, १] 

निक्षिष्ठ वा पद्रव्यं नष्ट रभ्ध्वापहूल्य वा । 

विक्रीयतेऽसमक्षं यत् स ब्ेयोऽखामिविक्रयः ॥ 

बृहस्पतिः [१२, २] 

निक्षेपान्वाहितन्यासहूतयाचितबन्धक्षम् । 
उश "येन विक्रीतमखामी सोऽभिधीयते ॥ 

याङ्गवरक्यः [२; १६९ 

नष्टापहृतमासाश्र हतार पराहये्नरम् । 
देशकालातिपत्तों वाः गृहीताः खयमधयेत्" | 

बृहस्पतिः [१२ ६. 

पूेखामी तु तदयं यदागलय विचारयेत् । 
तत्र मूढः दशनीयं करतुः शुद्धिस्ततो मवेत् ॥ 

1. तेन~द; उपाञ्चनन-माध्रषीये 

९, स-द. 

3. 08, ५.-ग्रहरीता 

4. नष्टं वापतं दर्यं अन्येन गृष्ौतं आसा उपरम्य द्रव्यग्राहिणं हतायमिति व्यपदिश् 
शजयुरूषेः न्यवहारनिर्णयाय ग्रारयेत् । यदि दु राजकीयासनिधानं देशक्षाकातिपत्त चाराङ्केत तदा 
छयमपि गीत्वा रा्ञे हतारमपेयेत ॥ अन्या च व्याख्या। नपहतमासाय् श्रीत्वा खामिना 
भ्र्यमाने इतरं प्राहयत् । मूस्यमपेयेदितययैः । देशकालातिपत्तौ सा भप्रका्क्रयेणापि गहीत्वा 
हछयमपयेत् तदाप्यदोप्र इयभिप्रायः । (विश्वरूपः) | विज्ञानेश्वरस्तु द्वितीयन्याल्वां 
नाम्युपगस्छति 'विक्रेत॒द शनास्वुदधिः' हतयनेन पौनशक्यप्रसङ्गमिया ॥ 

9, भभूष्यम् -माधवषाढः 



ध्यवहार काण्डे भखामिविक्रयः ६९१ 

"रर" अत यस्मास्कीतमसाबुश्यते । 

कात्यायनः [६१५, ६९७] 

पकं वा क्रयं कुयान्मूरं वापि सपरषेयेत् । 
भूरानयनकारश देयो योजनस॑रूयया ॥ 

यदा मूखघ्ुषन्यस्य पनवांदी क्रयं वदेत् ! 
आहरेन्मकमेवासां न क्रमेण प्रयोजनम् ॥ 

प्रकाशं कयं कुयात् करयं पकाशयदित्यथः । 

व्यासः 

मूले ऽसमाहूने केता नाभियोञ्यः कथश्चन+ । 
मखेन सह वादस्तु नाष्टिकस्य तदा भतेत् ॥ 

(नाष्टिकस्य नषएटधनखामिनः । 

सतिः (१२, ७] 
विक्रेता द्वितो यत्र दीयते व्यतव्रहारतः। 

रवृराज्ञामलदमां प्रदद्याच्खापिनेः धनम् ॥ 

मनुः [८) १९७, १९८, १९९, २०११ २०२] 

विक्रीणीते परस्य खं योऽखामी ख(म्यरस॑मतः । 

न तं नयेत साक्ष्यं तु स्तनपस्तनमानिनम्ः ॥ 

1. मूखमनते विक्रेता (चि. र. १०२) 
2. प्रकाशक्र्य-द. 

8. समादिते-वि, ₹., १०३; 'समादहिते' = समर्पिते; समादिते करेता-द; समाहिते करवा 
नामियोज्योऽथ किञ्चन-वि. 

4. ज्योऽथ किञ्चन-चि, र. १०३. 
2. नो घधनम््-द्) बि. 

6. “वरस्य यद्व्यादि खं" तचेत् “असवामी' तत्पुल्लादिरम्यो वा "विक्रीणीते, सखामि- 

नाननुज्ञातस्तं .स्तेनं' चरं वियत् । यथपि यस्तस्मात् क्रीणाति स तमस्तेन मन्यते। नन त॑ नयेत 
साक्ष्यत्' तं पुरूष न नयेत न प्रापयेत् साक्ष्यं न कारयेत् साक्चिकरणे न नियोक्तव्य रत्यथः । 

यथा चौरास्तादश एवासौ । सेनत्वाच्च न साश्चित्वम् ॥ (मेधातिथिः) 
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अवहार्यो भवेचैष' सान्वयः षरटर्छतं दमम् । 
निरन्वयोऽनपसरः श्राप्तः स्याश्चारकिरिषिषम् ॥ 

अनेन व्रिधिना शास्यः, इवम्नखामिविक्रयम् । 
अङह्गानाल्ह्नानपूर्व तु चोरवदण्डमहोति ॥ 

विक्रयाद्या धनं किश्विदगृह्ठीया्ुरसन्निषो । 
रयेण स विश्चद्धस्तुः न्यायतो कभते धनम् ॥ 

अथ मृटमनाषहायं परकाशचक्रयशाधितम् | 
अदण्ड्यो प्रुच्यते राज्ञा नाष्टिको ठभते धनम् ॥ 

(न तं नयत साक्ष्य” इति, न तं कापि प्रमाणोङ्क्यादिल्यथः । .अवहायः' 
दण्ड्यः | 'सान्वयः' संबन्धो च्रावृजादिः | 'षट्च्छतम्' पणानामिति शेषः। 
(अनपसरः, अपसरत्यनेन स्वामिनः सक्राशाद्धनमिति प्रतिग्रहादिर्नागमो- 

पायाऽपसरः सन विद्यत यस्य स नथा | पतच भागुरि-पधातियि-एति- 

काराणां मतम् । “विक्रयात् आपणदेशात् । एनच वपिक्रीयतऽस्िनिति 

व्युत्पत्या । कटसन्निधा' व्यवहतृममूदसपन्षम् । न्यायन क्रयेण इति 
सम्बन्धः । तन उचितमृरयक्रयेगलयधः° | 

1. 7. १. बि, 011111९ 1€४-चेव 

. 83. प्राप्नुयात् चोरकि स्बिषम् | 

8. करै एिपणत् पो शंद्वातैक्ात 64111018 ° मनुस्मृति, 0प्। हार्य 98 20 

6278 $€186 111 (1110 ए 1187108 ९1. ]. 254. 

4. ए. ४. ज, शास्यः; सभ्यः-उ, 

5. विशुद्धं हि 11) 1011116 1९२८४. 

6. ए"11६1४ 1८६8 शोधितः 

7. व्यादिः-द्, 

8. अशनादिति मनुवचनात् मर्स्यपुराणीयम्- 

अश्ानादयः पुमान् कुयात्परद्रम्यस्य विक्रयम् | 
स निदांषो जशानप्रवं चोरषदण्डमष्टति ॥ 

इति बाक्यमशने निदोषल्रमवध्यत्यगह न त्वदण्डयत्वयाधकम् । (वचिषाद्रज्ाकरः; ; ११५९) 
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कात्यायनः [६१५४] 

नाष्टिकस्तु प्रकुर्वीत तद्धनं ज्ञाव्भिः खक्रम् । 
अद् तत्यक्तविक्रीतं कृत्वा खं कमते धनम् । 

याज्ञवस्क्यः [२, १७१] 

आगमेनोपमोगेन नष्टं भाव्यमतोऽन्यथा | 

मनुयमौ [८, १९७] 
अखवामिना कृतो यस्तु दायो विक्रय षएववा। 

अटतः स तु विज्ञेयो व्यवहारे यथास्थितिः। 

कात्यायनः [६१२] 

अस्वाभिविक्रयं दानमाधि च विनिवतेयेत् । 

“अस्वामिविक्रयम्' अवििद्यपानसखापिव्रिक्रयम् । 

याज्ञवर्क्यः {२ १६८] 

"स्वं लभनान्पविक्रीतं कतर्दोषोऽपरकारिते । 

नारदः [१०, २। 
दरव्यमस्वामिविक्रोतं प्राप्य खामी समाप्नुयात् । 

श्राप्यः उपरम्य | 

कात्यायनः [६२०] 

यदि खं नेच इर्ते श्ञात्भिनाष्टिको धनम् । 
प्रसङ्गविनिरृत्य्थं चौ रवदण्टमहेति ॥ 

1. [16 €1४1८€ 81019 18 €1॥ल्त् 1४६८. 

2. शातिभिरिति कचित्पाठः (वि. र., १०६) 
46 



६५४ हृष्यकल्पतयः (५८ 

याङ्घवरक्यः [२, १७९१] 

आगमेनोपभोगेन नष्टं भाग्यपतोऽन्यया | 
पञ्चबन्धो दमस्तत्र" राज्ञः तेनाविभावितेः ॥ 

(अतोऽन्यथा! ^नाणिकनाविभाविते । "पञ्चबन्धः पश्चर्मोऽश्चः। सत्र 

नष्ट्रष्ये | 

कात्यायनः [६१३ ६१८; & १६] 

अभियोक्ता धनं ङयोखथमं ब्ञातृभिः खक्रम् । 

पश्चादात्मविशुद्धययं क्रयं कता खबन्धुभिः॥ 

असमाहायेमूलस्तु यमेव विशोधयेत् । 
विश्षाधिते श्ये राज्ना वक्तव्यःसन किञ्चन ॥ 

प्रकाशे च क्रयं कुयात्साधुभिङ्गातिभिः खकः । 
न तत्तान्या क्रिया भ्राक्ता दविकोन च पात्रुषी ॥ 

विष्णुः [५ १६४] 

'अङ्गानतः प्रकाक्ञं यः परद्रव्यं क्रीणोयात् तस्यन दोषः। कता पृरय- 
मवाम्रोति । खामी द्रन्यपवाप्नुयात् । 

1. मिता, 16801110 18 तस्य 0? तह्न 

९. शस्त-ज. 

3. आगमेन लेख्यादिना अस्छकलि तचिरभोगेन वा नष द्रभ्ये भम्पस्तगतं मदौयभितयेषं 

भाग्यम् । भतः प्रकारद्यादन्यथा मदीयमिति वदतो विवादीभूतद्रभ्यात् पश्चबम्धः पञ्चमो भागो 

दमः स्यात् । तश्च द्रव्यमितरेणापि पूरवोक्तप्रकारद्रयेनात्मीयमिति माग्व॑॑राजगाम्यवसेवम्- 
(विभ्बरूपः) 

4. नाशटिकिनाविभाविते-द, बि; नाष्टिको भाविते-उ. 

6. भजानन्-ज; भजानानः प्रकाशं यः परटदन्यं क्रोणौयात् तस्यादोषः-म्. वि. स्मर. 

अशानतः यः परद्रभ्यं क्रीणीयात् तस्य दोषतः। अजानानः प्रकाशं वः परद्भ्वं 

क्रीणौषात् तल्लास्यादोषः-ि, 
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नारदः" [१०, २। 

ग्रकराश्चक्रयतः शुद्धिः केतुः स्तेयं रहःक्याद्ः । 

बृहस्पतिः [१२ ३, ४] 

येन क्रीतं हु मूरयेन प्रागध्यक्षनिवेदितम् । 

न तत्र विद्यते दोषः स्तनः स्यादुपधिक्रयाद् ॥ 

अन्तगरहे बहिग्रामान्निहयुपां्चसनो जनात् । 
हीनमूरयं च यत्क्रीतं जयो ऽसायुपधिक्रयः ॥ 

नारदः (७, २ 

"अखाम्यन्रुमतादहासादसतशच जनाद्रहः | 

हौनमूरयमवेङायां कीणंस्तदोषभागभवेत् ॥ 

याज्नवर्क्यः [२, १६८] 

खं कमेतान्यथिक्रीतं कतुर्दोषोऽप्रकाश्षिते । 

हीनाद्रहो हीनमूरये षेराहीने च तस्करः ॥ 

विष्णुः [५) १६६. 

यथप्रकाक्षं हीनमूस्यं च क्रीणीयात्तदा केता विक्रेता च चौरवच्छास्यौ | 

1. ज, दं 81:01 8.4. &{1110 6 41118 10 मनु 8 वि. र.) १०८ {0 पद &., 

एप 1४ 18 101 0 णत् व [71716 €ता॥6ाा8 01 रक्षाप, 

2. प्रकाशविक्रये शद्धिः-पु. ना. स्म. 

३. कमात् {07 क्रयात्, ना, स्मर. 

4. "असखाम्यनुमतात्ः सखाम्यनुमतिष्ीनात् । दसिग्रणै समानन्यायत्वादस्वतम्नाणां 

गालादौनामुपरक्षणायथम् ॥ (उयकहार प्रकाशः, प्र. ३७६) 

६. जन्येनाखामिना विक्रीतं द्रव्यं दष्टा खामी गृह्णीयात् । केतश्च दोष्रः स्यादप्रकाशिते 

कये । प्रकाशक्रये तु मूल्यमात्रप्रणाश्ः न ठ स्ेयदोषः | क तर्हिं दोषः । ह्यीनादासादिश्साद्- 
गृह्णतः । तथा रहःप्रस्छन्नम् । हीनमूस्ये च स्तेयसमावनया गदते । वेखदटीने च तस्करः । करता- 
लवादित्यवः | (विन्बङ्पः) 
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कात्यायनः [६१९ 

अन्ुपस्थापयन्मृलं क्रयं वाप्यत्रिश्चोपयन्ः | 

यथाभियोगं धनिने धनं दाप्यो दमेचसः॥ 

नारदः [१० ४। 

न गहेतागमं क्रेता ःशुद्धिस्तस्य तदा गमात् । 

विषयये त्स्यदोषः ऽस्ं तदण्डमहति 

बृहस्पतिः [१२, ९। 

प्रमाणहीनवादे हु पुरुषापेक्षया वृषः। 

समन्यूनाधिकत्वेन खयं कुयाद्विनिणेयम् ॥ 

निक्षेपोक्तमकारेण गूढचारमयोगं त्वा पुरुषाणां धमोधमेयोः समन्पृना- 

पिकभावं निधित्य खयमेव राजा निणेयेदिल्यथः ॥ 

त्था | १२, १०-१२। 

§\ _¶&\ ^. $ ए 

वणिग्बोथापारि गते विज्ञातं राजपुरुषः | 

अचिङ्गाताश्रयास्कातं विक्रता यत्न वा प्रतः 

खामी दलसाधेमूस्यं तु प्रगृहीत खक धनम् । 

अर्धं द्रमोरपि हूत तत्र स्याद्रधवहारतः॥ 

अविङ्गातक्रयो दोषस्तथा चापरिषारनम् । 

एतद्दरयं समाख्यातं द्रव्यहानिकरं बषः ॥ 

1. दोधयेत्-द. 

2. शुद्धिरस्य-बि. 

8, सेयदण्डं च सोऽइति-मु. ना. स्मृ; सर्व॑खं दण्डमर्ति-उ, 810 नि. 
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"मरीचिः 

वणिग्वीथीपरिगतं विङ्गातं राजपृर्षैः। 
दिवा ग्रहीतं यत्क्रेतरा स शुद्धो रभते धनम् ॥ 

अनिह्नातनिवेशत्वाधत मूरयं न कम्यते । 
हानिस्तत्र समा करप्या केतृनाष्टिकयोदरेयोः ॥ 

याह्नवद्कयः [२, १७५२। 

हृतं प्रणष्टं "यद्यं परदस्तादबाप्नुयात् । 
अनिवेद्य रेपे दण्ड्यः स तु षण्णवतिं पणान् ॥ 

शृतं प्रणष्टः वा चौरादिहस्तस्थं द्रव्यं" मदीयमनेनापहूतमिति दषस्या- 
निवेद्येव यो यह्णाति (स दण्दश्वः' तस्कर प्रच्छाद्कस्ेन दुष्टत्वात्? । 

ष्यवहारकाण्दे कृटयक्ररपतरावरसखा पितिक्रयः! ॥ 

1. बि. ₹., ११०. 

४. 13. व. 84 {76 0111116 {ल्क 18९ यो द्रव्यै 

8. ध. मिवाश्चरा, 11 8170081 146६६०९] 0108 : “दूतं प्रनष्ठै वा चौरादि- 

इतयं द्रग्यं अनेन मदीयं द्रव्यं मपहतमिति दपस्यानिवेेव दर्पादिना ये गृह्धाति, भलौ 
धड्धत्तरान्नवतिं पणान् दण्डनीयः । तस्करप्रञ्छादकस्वेन दृष्टत्वात्" ॥ 

$. व्यबहारकाण्डे भखामिविक्रयः-ज, द्, 



८५९ 

अथ सभूयसघुत्थानम् 
तल नारद् (६, १] 

वणिहपरथतयो यत्र कमे "संभूय ङ्वैते । 
तत्सभूयसमत्थान व्यवहारपदं स्मृतम् ॥ 

बृहस्पतिः (१३, ३, १. 

'अशक्तारसरोगातेमन्दभाग्यनिराश्रयैः | 
५ 4 चदे ० ¢ १ 3 

वाणिष्याद्याः सहेतेस्तु न कतेव्या बुपेः क्रियाः ॥ 

ङखीनदक्षानलसेः परा्तेनातरतवादिभिः" | 
~~ यै षे आयव्ययहेः शुचिभिः शूरे; ङृयात्सह क्रियाम् ॥ 

नारदः [&,) २) 

फलेतोरूपायेन कमे संभूय ुवेताम् । 
आषारभृतः ्क्षेपस्तनोत्तष्ठेयुरशतः° ॥ 

1. "सम्भूय धनमेलफं इत्वा (धि. र., ११२) । सभूयः एकत्र मिरित्वां सैम्यव।र 

धरति यसदुस्थानं नाम न्यवहरपद मुच्यते । (असष्ायः) 

2. अशश्त्याकस- उ" 

8. क्रिया बुषेः-न, द. 
4. ए. 9., वि. र. ११२-नाणकवेदिभिः; नानक्वेदिभिः-न, द, बि. 

९. प्रक्षेप उन्तिष्ठरस्ततांऽशतः, धि. र, ११२; द, वि-तयांशतः। 

6. श्प्रकषेपो!ऽत्र घनप्रकषेपः । "आधारभूतः' निदानभूतः । (वि. र, ११२)॥ 

द्र्णिग्भिः मिलित्वा द्रग्मसहसतपिण्डेन वाणियं प्रारन्धम् । ततेकेनाभं पञ्चरातानि निक्षिप्तानि । 

अन्येन पञ्चमांशे शतद्वयम् । अन्येनापि शतद्कयमेव । भपरेण दश्चमां्े शतमेकम् । एतेषां 

लाशग्रशेपो राभम्यययोराघारभूतः ॥ (भसदहाबः) 
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बहस्पतिः [ १३, ५ 

समो न्युनोऽधिक्रो वंशो येन सिप्तस्तयेव च' | 
ग्ययं दधाक्कमे कृयोष्ठाभं गृहीत चेष हि ॥ 

समवायेन बणिजां काभायं कमे डइवताम् | 
काभाराभौ यथाद्रग्यं यथावा संविदा डृतौः॥ 

कात्यायनः [६२४] 

समतरतास्तु ये शचिच्छिरस्पिना बणिजोऽपि वा| 

अगिभञ्य पृथग्भूतः प्राप तत्र समं फम् ॥ 

नारदः [६) ४] 

ऽमाण्टपिषण्डव्ययोद्धारभारसारान्ववेन्रणे+ | 

कुयुस्तेऽव्यभिचारेण समये खे व्यवस्थिताः ॥ 

(भाणम्! विक्रयद्रव्यम् । (पिण्डम् पाथेयम् । 

सपक्षमसपक्षं वाञवश्चयन्तः परस्परम् | 

नानापण्यानुसारेण प्रयु; कयविक्रयौ ॥ 

बहस्पतिः (१३, ६-९] 

परीक्षकाः साक्षिणश्च त एवोक्ताः परस्परम् | 

संदिग्धेऽर्थे वश्चनाथाः न चेद्विदषसंयुताः। 

1. सः-ज, ट्, वि, 8. व. स्म्. च॑. }. 480. 

2. सबं लाभमेकौडृत्य यथाद्रव्यं विमागः कायः | लाभस्य मूल्यानुखारित्वात् | कमापेक्षया 
वा वथा संवित् परिभाषा अम्योन्यमाकृता मयादा कृतेत्य्थः--(विश्वङ्पः) 

8. माण्डपिण्डद्रयोरेव-उ ; भाण्डपिण्डव्ययोद्धार-पु. ना. स्मृ: वि. र. (११३), 
2.4. 810 न, 

4. मारवाराम्बवेक्षणम्-वि. र. मु. ना, स्मृ., 8.4. ४1 ज; भारणारानुभेश्चणम्-द्, 
6. वश्चनावां-न, द, 2.4. भि. र. १२१४. 



३६० 

ॐ @र = ॐ £< #~ 

हल्यकरपतरः [५९ 

यः कश्चिद्रश्वकस्तेषां विज्ञातः क्रयतिक्रये । 
शपयैः स विक्ोध्यः स्याेसवेवादेष्वयं विधिः ॥ 

"षयो हानियंदा तत्र देवराजट्रतो मवेवः । 
सर्वेषामेव सा पराक्ता रस्पनीया यथांशतः ॥ 

अनिष्टो वायमाणः प्रमादाचस्तु नाक्षयेत् । 

तेनेत तद्धवेदयं सर्वेषां समवायिनाम् ॥ 

नारदः [8 ५] 

प्रमादान्नाकषितं दाप्यः श्रतिषिद्धं च यद्धवेत् । 
"असंदिष्टं च यक्छुयात्सैः प्तेभूयकारिभिः ॥ 

याङ्घवर्क्यः [२) २६०] 

प्रतिषिद्धपनादिष्टं प्रपादाद्यच्च नाशितम् | 

स भतद्याद्रषएवाच्च रक्षिता दगर्माश्षभाक्र' | 

बृष्टस्पतिः [१३ १९१. 

राजदेवभयाव्रस्तु खशक्तया परिपाग्यत् । 
तस्यां दश्षपं दत्वा गृह्णीयुः खांशताऽपर?॥ 

, "क्षयो" मृलहानिः । शानिः" काभहानिः । (वि. श.) ११४) 

, कृताद्वेत्-धि. र.) ११४. 

, प्रतिष्रिदधकृतञ्च यत्-दः; बि. र. मु. ना. स्मृ. 

, भसन्दिष्ठं तु-3. च., वि. र., ११४; अर्व॑दिरग्ध-उ, 

, सर्वकमूय-मु.ना. स्म्. 

, तं दयाद्विएवा्च-द. 

4. परतिषिद्धमनादिष्टमम्येवणिग्भिरननुष्ठितमिति शेषः । किञ्च प्रमादाद् यच्च नाशितं स 
द्ात् । भस्यानपक्षयेव । विष्ठवातु रक्षिता दशमांशमाक् । रक्षितद्रम्याद् रक्षिता लोमाद् 
दशमांशं प्राप्नुयादितययः-- (विश्वरूपः) 

8. गरह्ीयुस्तेऽशतो परम्-वि ; स्ांशतो परम्-ज, द, ए. 4.; गरहमीयुस्तेऽशतोऽषरम्- 

ति. र.) ११५. 
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नारदः [६ ६। 

'दवतस्करराजाभनिव्यसने सथ्रुपसिथिते । 

यस्तु खशक्तयाः रकषत्त॒ तस्यांशो दशमः स्मरतः ॥ 

कात्यायनः [६३१] 

चौरतः सलिकादय्देग्यं यस्तु समाहरेत् । 
तस्यांशो दशमो दाप्यः सकरद्रगयेष्वयं विधिः ॥ 

यान्न वस्यः [२ २६५] 

जिद्यं त्यजेयुनि खाभपशक्तोऽन्येन कारयेत् । 

“निद्यध' वश्चकम् ¦ (निखाभप्' काभमान्छिय । ^लजयुः) सेभूय- 

कारिणः । "अरक्तः' | असप्रथः] माण्दपिण्डग्ययायवेक्षणे | 

"नारदः [६ ४। 

भाण्डविण्डन्ययोद्धारभारसारन्वव्रक्षणम् । 

कुयुस्तऽव्यभिचारेण समये खे व्यवस्थिताः ॥ 

नारदः [&, ७) 

एकस्य चरस्याद्र्यसनं दायादोऽस्य तदाप्नुयात् । 

अन्यो वाऽसति दायादे शक्तशेत्सवे एव वा ॥ 

1. देवतस्करराजम्यो-सु. ना. स्म. 
9. यस्तत्सखशक्तया-वि. र. ११५. द, चि., मु.ना. स्म. 

3. "समाहरेत्" रक्षयेत् 

4. देयः-द्, 

8. {1ल]प्त्थ्त् 1616 एष जक्षत द ०णाङ्, 81 071४त्त् 10 विवाद्- 
रङ्ञ।कर 11011 ९108] {0110 8 1116 (40014170. 

6. भग्ये षासति दायादे-ज 

46 | 
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तथा | ६, १६] 

फथिशेत्संचरन् देशान् भेयादभ्यागतो बणि् । 

"राजस्य भाण्डं गतदरक्षथावहायादद शेनम् ॥ 

“व्यसनम् परणसरूपम् । “अन्या वा इत्यादि । असति दायादे" सभूय- 

कारिणां मध्ये यः "शक्तः" पभधानोभूतोऽसौ तदन्यं शृह्वीयात् । अथ! (सवे 
एव' तुर्यास्तद्ा सव एव तदयं शृह्णीयुरित्यथेः । 

> लर + ~ ४ ।~ 

बहस्पतिः [१२-१४-१५] 

यदा तत्र वणिक्षधिल्मीयेत प्रमादतः । 

तस्य भाण्दं दशेनीयं नियुक्तं राजपृरूषैः ॥ 

यदा कधित्मागच्छेसत रिक्थहरो नरः । 

खाम्यं विभावयेदन्येः स तदा रभ्धुमहति ॥ 

नारदः [६, ९७] 

दायादेऽसति बन्धुभ्यो ज्ञातिभ्यो वा तदषेयेव् । 
तदभावे घुगुप्ं तद्धारयेशवत्सरान्ः ॥ 

बृहस्पतिः [१३, १६, १७] 
राजाऽऽददौीत षट्मागं नवमं दशमं" तथा । 

शुद्रविरृक्षत्रजातीनां विप्रादृश्ह्णोत विंशकम् ॥ 

उयब्दादूध्वं तु नागच्छत खामी कथश्चन । 
तदा गृह्णीत तद्राजा ब्रह्मखं ब्राह्मणान् श्रयेत् ॥ 

. गला भाण्डं तु तद्रक्षेत्-ज, द. 
, प ०1] 16४१३ रक्षेत 07 तद्रक्षेत् 
. यदनुरूपं । अम्यो वेलयादि-ण, 
, 2. व. 8001168 अन्यथा 07 मथः; तुस्याश्ाः 901 तुस्याः 

यंत्त-ज. 

, दशतीः समाः 01 दरवत्तरान्-प ना. स्मृ, 
, दादश-द, ज, 2.4. वि, र, ११७ 
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बोधायनः (१, १८, १६] 
अत्राह्मणस्य प्रणषखामिक रिथ संवत्सरं परिषारय राजा हरेत् ॥ 

अल्ल च प्रणषटखामिकद्रव्ये "एकवषंलिवषेदशवषेधारणविकरपानां 
ध्यवस्था 'तत्परदेशवतिद्रतरद्रतमदे शवरतितदीयगुत्रादिदायादवातायां सयां 
नानाविषानेकगमनप्रतिबन्पस्तं भवे चावगन्तग्यम् । 

नारद्; [६) १८; ६» <| 

असवामिकमदायादं दश्चवषेस्थितं ततः । 
राजा तदाससाक्छृयादेवं धर्मो न हीयते ॥ 

ऋत्विजां व्यसनेऽप्येवमन्यस्तत्कमे निस्तरेत् । 
कभते दक्षिणाभागं स च तस्मासकसिपतम् ॥ 

बृहस्पतिः (१२, १८. 

एवं क्रियाप्रपन्नानां यदा कथिद्धिपद्यते । 

तद्वन्धुना क्रिया कायो स्ववा सहकारिभिः ॥ 

श्रिया" अत्न तस्य कतेव्याऽऽरिवि्यादिका । 

शङ्घजिखितो 

+तत्र चेदनुभाप्ते सवने ऋलिङ्धियेते तल फि कायमिति जिङ्गासा तस्य 
सगोतलोऽथ शिष्यो वा तत्कायेमनुपूरयेत् । 'अथ चेद्बान्धवस्ततोऽन्यमूतिजं 
दणुयाव् । 

. पएकवषदशवषे-द 
, द. 071४8 परदे शावर्ति 
. स तस्मात्सम्प्रकद्रितम-द, मु. ना. 

, अल-28. «4 ; अथ-उ, बि, घ्य, प्र. ३८९. 

९. 1 1118 8611161166 18 &1९€0 88 ‰ ©070706€ा11 [ङ वि र.) ११८, 911 
&6 08.11 ०7 "16 ऽप 0 ष्य. प्र, ३८९) 11101 00118 "ङि कामिति जिशसा.' 
[४ 1४ 06119085 86 9 60प्ा0लापद्ार, 

न ॐ 2? +~ 
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याज्ञवल्क्यः; (२, २६५] 
जनिष्यं त्यजेयूुमिरभमशक्तोऽन्येन कारयत् । 
"अनेन विधिनारूयात कऋतिविकषंककमिं गाम्" ॥ 

मनुः [८) २०६-२०७] 

शऋतिग्यदि इतो यत्ने खकमे परिहापयेत् । 
तस्य कमौनुरूपेण देयोऽजञः सहकतेभिः ॥ 

दक्षिणासु च दत्ता खकमे “परिहापयेत् । 
कसस्मेव ठमेतांसमन्येनेव च कारयेत् ॥ 

मनुद्हस्पती [मनुः ८) २१०; गृह, १३, २०. 

सर्वेषामर्भिनो पुख्यास्तदर्धेनाभिनोऽपरेः | 

तृती यिनस्ततीयांञ्ञाशतुयाास्तुर पादिनः" | 

(सर्वेषां षोडशानामरृलिजाम्, भ्या सञ्ुदिता दक्षिणा तम्यामप्र गृहन्ति 

पुख्याः होतत्रह्माभ्ययूदातारः । देषन्न्यूनाभग्रहगेऽपि सामीप्येन (अर्थिन) 
उच्यन्ते । (अपरे' पेलव बाह्म णान्छंसिपरतिपर्थातृपरस्तोनारः, ते मुख्य- 

1. अनेन विधिराख्यातः-द, ज, 13. च. धात् {11८ [01111९८ 1८ परिताक्चसय; 

111€ 16४01119 ६व०})1८द् १४०४९ 1६ 50 की 01 ४ 5रवक तय. 

2. योऽयं सेभयोत्णाने विधिरुक्तः अनेनैव विधिना निरूपितमृलिगायनुष्ठानमपि द्रष्टग्यम् | 

(विश्वरूपः) 
2. कथञ्चिदपाटवादिना सामिङ्तं यत् "परिहापयेत् यजेत् तदानीं तस्य देयो दक्षिणांशः 

कर्मानुरूपेण यावती तस्मिन् क्रतौ दक्षिणातां निरुप्य चयं भागे कर्मणः कृते चवर्यतृतीय 

इत्येतदानुरूप्यम् । सहकवरभिः कर्तारः पुरष। प्रधानलिज दोतरुदरात्रादीनां प्रसतोतृमेतराबर्ण 
प्रभूतयः-- (मेधातिथिः) 

4. 13. च .-परिदापयन् , 98 111 40118 1९४; परिदारयन्-द. 

५. अर्धिनः पर-उ, बि. 
6. 2. %.-चदयाश्चेकपादिनः 
7. वादिनः-द, 

8, या गोशयतमुदिता दश्षिणा-.च., नि, 
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ऋदिविग्परहीतदक्षिणाभग्रहणेनाधिन उच्यन्ते | ये तृतीयिनः अच्छावाक- 

नेष्ट ध्रपरतिहतारस्ते सुखुयायंग्रहीतस्य वृतीयमशं कमन्ते । सादिनः 
७ १ ०, १. ९६ ¢^ 9 9 भन्त 

ग्रावस्तोवृपातनेतसुब्रह्मण्याः । एते युख्यतिग्श्रहीतस्य चतुथमंशं ठमन्तेः ॥ 

मच्चु [८ २९ २, २०८ | 

` 9 [स् ५ ̂ ~ ¢^ ~ णै 

संभूय खानि कमोणि उबाद्धरिह मानवः) 

अनेन श्रमयोगेन कतेव्यां शप्रकरपनाः ॥ 

"यस्य कमणि यास्त स्युरुक्ताः प्रयंशदक्षिणाः | 

सएव ता आददीत भजेरन् सवे एववा। 

1. सर्वेषामृ्विजां ये रख्ास्तेऽर्धिनः । याती तस्मिन् कतो सामस्येन दक्षिणास्राता 

तस्यासतेऽ्धिनो ऽधहयः । तोसयगेषु दि प्रोडाः | तल चत्मायो 'मुखुवाः--टोताऽध्वयु- 

्रह्योद्रातेति | तेषां अर्धम्] तस्य द्वादशशतं द{क्षिणति ततोऽपं पद्प्ाशत् । तदेन अष्ट- 
विंशत्या ऽर्धिनस्तदम्तः । भअपरेः मेषां ततोऽनन्तर वरणमाम्रातं मेन्नावरुणप्रतिप्रयात्म्राह्मणा- 

च्छंसिप्रस्तोतारः । तृतीयिनः त्रघीयांशाः | अंशशन्दोदथरब्देन समानार्थाऽर्धशब्दश्च 

नावश्यं समप्रविभाग एव । तिचिन्नमूने धऽ सामीप्येन वतते । तेनं तृतीयो मागः षर्पञ्चा- 

रातः षोडश गृह्यन्ते| एककस्य चतस्र भवन्ति । समस्तत्रतीयं मागं प्रयच्छन्ति प्रट्पञ्चाशत- 

सतृतीयं च । दीतुरच्छावकःइव्वयर्न॑एा तर्परोऽविरुद्रातुः प्रतिहता | ये च पादिनस्ते चदु भागं 

कर्मणः वुवन्तीति "पादिनः'। चतुथं च ख्याने मेत्रावरष्णयानान्ते । "चतु्याश्ाःः दादश्समुदापे 

पूववत् । ए तं शतेन दीक्षयन्ति" इत्यत्रापि कतिः कव्या ॥ [वाततिधिः] स्वाद 
{२1९8 {11€ 10 ४8 112) कलौ (30 तप्द्यु४,) [नात कठ ४ पल रम 

[९ पाप हि1*€8 11 ४5 100; ६1त 1९ 18 1७110८५ $ [९पाप्तद४ स्ाात् 

01116178) 111 (पवाद सपतद. 1४1६ पपत्ा1६18 १०९७8 101 8] (लार 

116 ९९९16 ५५/10) {110 पदु [क्र०0 पोर्ाप्8८ा1])18 111161])0] {€ ४ 

8[)८९11106.{1011 01 ॥{ 88 0116-1 प११1९त्. 

2. 1. च .-विधियोगेन 8 111 4०11९78 1९2. 

8. भ्संभुयः संहत्य वधकिखपतिसूलधारादिषुं खसमयसिद्धो यावार्नशः सूत्रधारस्य यावान् 
स्थपतेस्तत्र (अनेन विधियोगेन" "विधिरवदिकोऽथः, तत्प्रसिद्धा व्यवस्था "विधियोगेन वैदिक्या 

यजञगतया ग्यवस्थयेलयथः- (मेधातिथिः) 
4, (यस्मिन् कमणि" इति मेधातिथिपाठः 
9, #. ५. 1688 प्रत्यङ्गदक्षिणाः; 80 १०९३ च ङक, 
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श्रलश्रदक्षिणाःः अश्रमं प्रति तरत्वग्विशेषरसंबन्धन समान्नाता 

दक्षिणाः । ताः फि यस्य कमेणि यत्संबन्धेन समान्नाताः-यथा "अभिषेच- 
नीये (हिरण्मयो प्राक्राशावध्वयेवे ददाति इति तेनैवाध्वयुणा गृहीत्या 

उताध्वयुद्रारमातं, स्वे विभञ्य गृह्टीरननिति संश्रयः । 

मनुखहस्पती (मनु, ८) २०९; शह, १३, १९ 

रथं हरेदथाध्वयुत्रद्याधाने च वाजिनम् । 
हाता चापि हरेदन्वभ्ुदाता चाप्यनः क्रये ॥ 

परवोक्तसंशयेऽयं निणेयः । केषांचिच्छाखिनामाधाने अध्वयेवे रथः 
आश्नायते, ब्रह्मणे च वेगवानश्वः) होते चाश्वः, उद्वात्रे सोपक्रये सोपवाहकं 

(अनः! शकटम् । एवं व्यवस्थायां ददातिष्ुख्यार्यो मवेत् । पुरूषसंयोगश 
नाद्ष्टायेः" | 

बृहस्पतिः [१२३, २९१ 

आगन्तुकाः कमायातास्तथा चेव खयंृताः । 
तिविधास्ते समाख्याता वतितव्यं तथेव तेः ॥ 

श्चटिखितो कय भकार कम निनि भककज-# ह = ०५० 

अथतिनि एतेः पथादन्यं ृणुयात् ¦ पुबाहूतस्यैव दक्षिणा+। पश्चादाहृतः 
किञिष्टमेत । मरवपेन्चे्तत्काखं निमित्तं भ्च।पेक््य यक्ष्यमाणस्तत्कालषुदीषेत । 

1. (अभिषेचनीये अमिषेचनभकरणे । 'हिरण्मयो' काञ्चनमयो, प्रकारो" दीपसत॑भो 

येके, ख्णमयदप॑णो इत्यपरे इति शतपथन्राक्मगमाष्यम् ॥ (कृ, र., १२०, 0017016.) 
‰. {11118 ९0771671], 1116] 18 10६ 0०886 071 #6तवद्01 8) 

&& 819], 18 7610०५५१ $ (९11८६९०४ (वि, र, १२०) 8.14 

एणा. 

8. मृते-उ, ^. 8. 8., 8. 7. (४), ज, द; शत्ते'-बि, वि. र, १२१ 
4 दक्िणा-ब. र., १२१; दश्विणां-उ, 

५, बा अपेक्ष्य-ति, र.) १२१ 
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नान्तरा यजेत । स्यादाल्ययिको बा । तं क्रतुं सम्पादयेत' । प्रोष्य प्रला- 

गतश्च किञ्िद्धमेतः । अथ चेत्ः प्रतिषिद्धः प्रसेत्कामादनुप्राप्रे सवने 

करतिविक्ष्छतं दण्ड्यः । स एव "चादुष्टस्तस्य ऋतिविक्कृरोपाध्यायः । एवं 
ज्याधितपतितोन्मत्तप्रहठीणपरष्वस्तषु संप्रसादकरणमृचिक्षु ¦ कामाश्चेदपतितं 
याज्यं त्यनेदस्विक् प्राप्नुयादृद्िशतं दपम् । याञ्यश्चैव तदेवाप्तुयास्यागे 
ऋतिविजोऽपतितस्य । कामं पतितमश्रोतियं लनजेवाञ्यं चाभिशस्तमदातारम् ॥ 

पृूवाहूतस्येव दक्षिणा" इति, पूबाहूतस्य दायादानां सा दक्षिणा । 
कालं निपित्तं चक्षय कालं" पक्षमासादिकम्, निमित्तः निवाहारि- 

प्रयोजनं बुद्ध्वा । अत्यय एव 'आल्ययिक्रः ¦ तन यद्वि तल्तीक्षणे यन्ना 
तयो बाधः सेभाश्येत तदा ऋत्विगन्तरेण तं यज्ञं निष्यादयादेत्यथः । (अचु. 
्राप्ने सनः सवनकार उपस्थिते । स एव बाद तस्य यजमानस्य यः 
कुरोपाध्यायः स प्रोषितोऽप्यदृष्ट एव । प्रदहीणः' अभिशापादिना लयक्तः० । 
भरष्वस्तः' अतिदद्धः । संप्रसाद करणे" ऋत्िगन्तरग्रणेऽप्यनुज्ञाग्रहणम् ॥ 

1. समापयेत्-1. च ., वि र, १२१ 4. एववा दुष्टः-द्, चि. र., १२१ 

2. कभते-द 5. दण्डम्-द, चि. र., १२१ 

8. अथ वा-उ, भि, चि. र., १२१ 6. अभमियोगादिना युक्तः-7. च. 

¶. (10171])81€ †11€ €140018.1€त् ९ €181011 0 {17 @01111161187ई [1 

{1४तव1 11124104, पर. १२१- १२२ 8610 :--अस्याथः | पूवदततषु ऋत्विक्षु मध्ये 

एकस्य मरणादो त्ते" यदाऽन्यं बृणुते, '्बाहूतस्य दक्षिणा" तम्मरणपक्षे तदायादानां कमानु 
रूपा सा। प्श्चादाहूतः कश्चित् किञ्चित् कमानुरूपं ल्मते। यदा तु "कालं मासपश्चादिकं 
(निमितं "वान्वदपेश्ष्य' उद्धान्य गतः, तदा यजमानस्तं प्रतीक्षेत, "नान्तरा यनेत' | 'आययिको 
वा' समयातिक्रियप्रतिसन्धानवान् (क्रतुं ऋत्विगन्तरेण समापयेत् । पूवड्त्तस्तु ऋत्विक् “प्रोष्य' 

प्रवातं कृत्वा भ्रतल्यागतः' किञ्चत्" पारितोषिकं यजमानाह्छमेत । यजमानप्रततिषिद्ध शस्विक् 
कामाद्रजन् पणशतं दण्ड्यः | अथ सखभावत एव दुष्ट इति विकशायते, तदा यजमानलय 

जहृत्विक्कुख्परीक्षाधिकृत उपाभ्याय एव दण्डयः । एवं व्याधिते पतितै उन्मत्ते श्रहीणे' 
अभिश्ापादिना लयक्ते प्रध्वस्ते" कमाश्चतदेतुवार्धके संप्रसादकरणं तं संतोष्य ऋत्विगन्तरवरणे- 
<प्यनुशाकरणम् ॥ 
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पनुः [< २८८] 

ऋत्विजं यस्त्यजे्याल्यो याञ्यं चिक् तयजेध्रदि । 
शक्तं कमण्यदुष्टं च तयोदेण्डः दातं इतम् ॥ 

द्िशतेकश्चतदण्डयोः कामाकामटता व्यवस्था" | 

नारदः |&) १०, ९, ११ 

त्विक् च तिवरिधो चः पूर्वैजुषटः स्वयंङृतः । 
यदरच्छया चः यः कुयादात्विञ्य भ्रीतिपूत्रकरम् ॥ 

कऋतिविग्याज्यपदुष्ं यस्त्यजेरनपकरारिणम् | 
अदृष्टं चलििजं याज्यो तरिनेयौं तावुभावपि ॥ 

कमायातेः ह्यष धर्मो प्रतेष्त्रसिविक्ु च खयम् | 

यादच्छ्के तु सयाञ्प त्यक्ते" नास्त्येव किल्विषम् ॥ 

बहस्पतिः [१३) 9; १२, २२ 
प्रयोगं कुवेतये तु हेमधान्यरसादिना। 

समन्युनाधिकेरंशैलामस्तिषां तथाप्रिषः ॥ 

बहूनां संमतो यस्तु दय्ादेको पनं" नरः | 

करणे कारयेदरापि सर्वैरेव कृतं भवेत् ॥ 

[, , धनवत्ताऽधनवत्ताभ्यां व्यत्रस्था इति वि. र., १२२. 

, अपि -13. च. 

. क्रमागते-द. 

, तच्यागे नास्ति किस्विषम्-]3. च. 
114 क, भ 0 1) [। । 

9. दद्यात्तदेका...भवेत्- द 0111118 {})€ 111{€1९€71118 0108 16176. 

~ = <~ 

6. "1116 ोोक्व718लान])† 26द्ला¶$् १८ टत् $ 116 €47040011 

81047410, {3€11६1*८8; ९2118 11616. 1१ 18 11101681९त् }‡ 116 1८7 स 111 

{116 10168 1€ोठभ. 1116 08. 1९178 क#2411 10110 १३४ ४114 20८8 011 †0 

{0110 ३१७. 11 18 {116 पानात् [ता {118 1101817, 071 #€ 0प्ालाः 10 

£16 16111 7€{€11€4 {0 ४8 9. 23. (४) &1त 9. 13. (0) 
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+[श्रयोग॑" कामाय । कर्ण" केखू्यादि |] 

तथा [१३) २३-२७; २९-३२११२७; २२.२४) 

जना तिसम्बन्धिसुष्ृदामृणं देयं सबन्धकम् । 

अन्येषां ठप्रफोपेतं केख्यसा्षियुते तथा ॥ 

खेश्छादेयं हिरण्य त॒ रसधान्यं तु सावधि । 

"देश्रस्थिल्याः प्रदातव्यं ग्रहीतव्यं तयेव तत्" ॥ 

समवेतैस्तु यदं प्रायेनीयं तयेव तत् । 
न याचते च यः कथिह्ठाभात् स परिष्ीयते ॥ 

प्रयोगः पूवेमाख्यातः समासेनोदितोऽधूना । 
श्रयतां कषेकादीनां विधानमिदगमुर्यते ॥ 

धवाहकषकबीजाचैः प्षल्लापकरणेन च । 
ण णे ५, ¢ 

ये समानास्व तः साप कृषिः काया विजानता ॥ 

6तवित्रीतनगराभ्यासे तथा राजपथस्य च | 

ऊषरं मूषिकथ्याप्ं क्षतं यनेन वजयेत् ॥ 

1. इ 8११४ 1676 {16 (0 पाटा [1४८९ यत्ता कलल॑हणह्िणन्न 
01618 एन्०. ल्फ 916 र्ट) 1) वि. र.) १२३, एप 816 01011४6 
10 {6 0 1121018611]018. 

2. {116 8९660110 8. 9 व्यवहार्कखतसः {071 16 8४186९४. 

21921, 36118168, 5111011 18 1061118 16116 0 [लट्टा ६ 
8, 2. (0) 0९108 1616. । 

3. एष लित्या-3. 3. (0) 

4. ^* हिरण्यदाने अवधो सखेच्छा । रसादौ त्ववघरावश्यकत्वम् ' ॥-द्, 11 
कि. र, १२३ 71118 11118 (्०णणाला{9ा-ङ 1616. 8 0116 88. 40 104 
8000711 ध्)6 116]प8००, ॥1€ङ्ग &76€ [186€त् 7 ४ {00्1016. 

5. जि. र. २२४; वाक्यवाहकनीनायेः, इति पराश्ारमाथवीये, ए. ३०९ 
6. जिषीते नगराभ्यके-धि, र., १२३; पर्वते नगर।भ्याश्े, इति पराशाशमाभकीये, 

ए. ३०९. | 

47 
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गतानूपं सेकश्च समन्तास्सेव्संयुतम् । 

पृष्टश्च ठते काके वापयन् फशरमहनुते ॥ 

टृशाऽतिददधं शुद्रश्च रोगिणं प्रपलायिनम् । 

काण खञ्जश्च 'नादय्यादराष्यं प्राज्ञः कृरषावरः ॥ 

वाष्वीजात्ययाद्स्य पत्रहानिः प्रज्ञायते 
० दै, ~ _ भ 

तेनव सा प्रदातव्या सर्वेषां ुषिजीतिनाम् ॥ 

एष पमः समास्यारः कीनाकश्षानां सनातनः | 

हिरण्यरूप्यसूत्राणां काषटपाषाणचमेणाम् ॥ 

सस्नी +च कराभिङज्ञः शिल्पी चाक्तोाः पनीषिभिः | 

हेमकारादयो यतन शिटपं सम्भूय कुवते ॥ 

¢ ® अः $ ०, 
कमानुरूपं निर्वेश रमेरंस्त° यथांशतः | 

धविवीतश्वब्देन यवसाद्यय रक्षितो भूपदेश्च उच्यते | (कीनाब्ाः 

कृषीवराः' । “निर्वशा'ऽत भतिः। 

, शूद्र च-^. 9. 3. 9. 13. (५); स 1८५08 क्षुद्रम् 

, विनाऽऽदय्ात् -स्म. च, }). 44. 

, ^. 9. 3.9. 13. (६), सःज, द 8१0 शिर, १२४-पुरातनः 

. द कलामिशः-पराह्ारमाधवीये ए. ३११; फलामिशः ईति, विषा्रल्ञाकरे, +" ©= £ ~“ 

पू. १२४ 
2. प्रोक्तो-माधषीयेः; चोक्तो-वि, र. १२४ ४114 विवाष्चिन्ताभमभि, 7. 88 

6. रभेरस-द, ल, 1. ५. स. 

1. ^. 9. 18.; 9. 13. (६) 14 स ६११ 1676 {0 {€ (€०णफालणशाक- 

पङ! प्रकर्षेण कृष्टम् । "कले" मापादो-11)९ वि. र., १२४. 
8. @711४€0 0‰ उ. 



ष्षदारकाण्डे संभुयसमुष्थासम् ६.७१ 

कात्यायनः [६३२] 

िक्षकामिह्ङशखा आचायायेति िखिपनः | 

एकद्ितिचतु मागन् "वहेयुस्ते यथोत्तरम् ॥ 

बहस्पतिः [१३, ३६-२९.। 

हर्म्यं देवगरहं वाऽपि श्ार्पिकोपस्कराणि च । 

संभूय दुर्वां चैषां मुखो दयंमहति ॥ 

नतेकानामेष एव धमः सद्धिरुदाहूतः । 
तालो कमतेऽध्यघः गायनास्त् समांशिनः ॥ 

खाम्याङ्ञया हु यच्चौरे; परदेशात्समाहूतम् । 
राज्ञे दस्या वु षड्भागं भजयुस्ते यथांशतः ॥ 

चतुरोऽश्ान् तथाः भरुख्यः शुरसयंशमवाप्तुयात् । 

समथेस्तु हरेद्यशं शेषास्त्वन्ये समांशिनः ॥ 

कात्यायनः [६२२-६२५; ६२७. 

"परराणाद्धनं यस्स्याच्चोरेः खाम्यान्नया हतम् । 
राज्ञे दशांशमाहृदय विममेरन् यथागरिधि ॥ 

, हरयुः-^. 9. 1.9. 3. (५) समज, द्, वि 81 वि. र. १२४ 

, बापी-वि, र, १२५; स्मर. चं (1). 436)-चापि; वाऽपि-भपयाकं, ८२३८. 

. चार्भिकोपरकरणानि-स्मन. चं., 2. 436; चि.र. १२५; क्षार्दिकापस्करणानि इति स, 

, प्रमुखः, प्रधानभूतः । तत्र कात्यायनी यसुपदेश्योपदेत्वभात्रापन्नानाशरित्य ततोऽम्बस्य 

श्रमुखस्य हर्ध॑शहरत्वमित्यविरोधः (ब्रिवाद्रलाकरः, १२५) । 

6. अधमधिक्रं यत्न तदध्यधेम् (चि. र , १२५) 

6. "गरुय" बुद्धिश्चरीरग्यापारवान् । श्युरः' साहसिकः । (वि. र , १२५) 

7. [रक्ते षडभागदानं] प्रबर्तरषेरिदेशादादतविषयमेतत्-इति स्खतिचन्दिका 

(ए. 440) । विवाव्रज्ञाकरकारस्तु ("राशः षडमागदशमभागो परदेश सभिभान।ऽखनि- 
भानादिना बोडम्यो', इति मन्मते । 

> ९/9 तो = नि 



३७२ कष्यकरपतङः (५९ 

चोराणां युखयभूतस्यु चदुरोऽशांस्ततो हरेव् । 
शुरोऽशा्लीन् समर्थो द्री शिषटास्स्वेकेकमेव च ॥ 

तेषां च भ्रखतानां यो ग्रहणं समवाप्नुयात् 

तन्पोक्षणा्थं यदत्तं तस्य काया" समक्रिया ॥ 

वणिजां कषेकाणाश्च चोराणां शिदिषनां तथा । 
गअनियम्यांशकवृणां सर्वेषामेष निणेयः ॥ 

इति म्यबहारकाण्टे फत्यफट्पतरो सम्भूयसदुस्थानम्" ॥ 

1. (तस्य काया समा क्रियाः इति विषाद्रल्ञाकरः (९२५); 9० 2140 ज 2710 द; 

स्म्. खं. (]. 441) पराशरमाधवीय, (0. 311), म्यवहारमयूख (€. {९ 9116, }. 202) 

8110 ज्ञरस्वतीविलाक् (]. 276) ९४१ 98 1116 1881 ¶ प271€1-बहेयुस्ते यथांशतः । 

प 99.121] ४8 व्यवहारनिणय (ध्र, २८६) 00007108 {16€ 16४41708 ग 0णः १९२६. 

2. 'भनियम्बांयकतृणां अशमनियम्य कृतिमताम् (वि. र. १२६) 

8. 8. 8. (2) भीमहाराजाभिराजभीगो विन्द [चन्द्र ]देवमहाशान्विनिग्रहिकेण मह 

इद यधरात्मनेन भडङक््मी धरेण विरचिते कृतयकस्पतरो म्यवनहारकाण्डे रैमूबसमुष्यानम् ॥ 
श 811 द् 0101४ 211 01.08 06016 महृदद बषरात्मज । 



द ~ 

अथ दत्ताप्रदानिकम् 
तन्न नारदः (७, १-३। 

दत्वा द्रव्यमसम्यग्यः पुनरादातुमिच्छति । 

दत्ताप्रदानिकं नाम "व्यवहारपदं" हि तत् ॥ 

अदेयमथ देयं च दतं चादत्तमेव च । 
व्यवहारेषु विङ्गेयो दानमागेधतुर्विधः ॥ 

ध्तलेहाष्टावरे यानि देयमेकविधं स्मृतम् । 

दतं सप्तविधं विच्याददत्त ्रादश्ातक्रम् ॥ 

बृहस्पतिः [१४ २. 
“ ® ¢ 

सामान्यं पु्रदारापिसवेखन्यासयाचितम् । 

प्रतिश्चतं तथाऽन्यस्य न देयमिति संमतम्? ॥ 

नारदः (५७, ४-५] 

अन्वाहिते याचितकमाधिः (सामान्यकं च यत् । 

निक्षेपः पुलदारं च सवेखं चान्वये सति ॥ 

, तद्धिषाद पदं स्पूतम्-द, स, वि. र) १२७, 87 मु.ना. स्प, 
, पदं स्मतम्-. ५. न. | 

, तत्र ह्मष्टाबदेयानि-द, वि, र., ५14 13. थ; तत्र व्वष्टावदेयानि-ल, 
4, षोडशात्मकम्-4. 9. 13.; 9. 1. (४), 2.व. ज, द, स, मु. ना, स्मृ, ४० 

षि. र. १२७ 

0. (1118 ९४प7् 18 9180 {18} णग स्कु. च. }. 442. 4. 8. 8., 
3. 8. (४) स, द+ ४11 8. च. 168 तु अष्टा स्मृतम् 

0. साघारणक च यत्-4. 9. 8. 8.1. (2), स, ज, दःभु.ना, स्मृ, 2० 

वि, र, १२७ 

€ 22 >~ 



१.४४ हव्यकष्पथर। [६9 

आपत्खपि हि कष्टाच वतेमानेन देहिना । 
अदेयान्याहुरा चाया यच्ान्यस्मे प्रतिश्चुतम् ॥ 

दतः | 
सामान्यं याचितं न्यास आधिदौराश्च तद्धनम् । 
अन्वाहितं च निक्षेपः सवेखं चान्वये" सति ॥ 

आपत्खपि न देयानि नव वस्तूनि पण्डितैः । 
यो ददाति स महासा प्रायथित्तीयते नरः॥ 

याङ्गवरक्यः [२, १७५] 

खहटुम्बावरोधेन देयं दारघ्रुताहते । 

नान्वये सति सवेखं गयचान्यसमे प्रतिश्चतम् ॥ 

कात्यायनः (६२८; ६२९। 

ऽविक्रयं चेव दानं च+ न देयाः स्युरनिच्छबः | 
दाराः पुत्राः सवेखमास्मनेव तु" योजयेत् ॥ 

1. बान्धवे-स, 

2. (देयं यश्वान्यसंभितम्' इति विश्वङूपपाठः ॥ देयं यच्चेवयत्र देयं प्रत्यपणीयनिक्षेपारि। 

भष्यसंभितं साघारणं पराधीनं वा स्वमेव । अस्य पाठाम्तरं-'च प्रतिभ्रतम्” इति । देयतवेनाग्यसम 
बरतिथतमितययथः ॥ (विश्नरूपः) । 

8. 8९6९ ]. 276 5८}7८-काल्यायनः (४७१) 

सुतस्य सुतदाराणां वशित्वं त्वनुशासने | 

विक्रये चेव दने च वरित्वं न सुते पितुः ॥ 
8.10 {116 161€8 11161011. 

“न नेयस्स्युरनिच्छवः* इययेतदनापद्धिषयम् (स्मर. चं. ]. 446). 17 & 1010 
0186101881011 01 11€ 8प्7]्ल जा & 11181178 द्वण 17 118 18 धात 
80118; 116 40४८/27/210704/72/0व, =]. 92 (€, 6) त€716ह 1४8 
९2181616. 

4 न नेयाः स्युः-इति पराकः (प. ७७९) स्छरतिचन्द्रिका (ध्र, 446) पाठः, 
5. स्वु-वबि, स ; “अत्मिन्येव तु* इति वि, र., १२८. 

©. शंख, 



गववहारकाण्डे वलाप्रकानिकम् १.७५ 

आपके तु कतेष्यं दानं विक्रय एव वा। 

अन्यथा न भवर्तत इति "शाल्लतरिनिश्चयः॥ 

वसिष्ठः [१५, १-५] 
श्युक्रशोणितसंमवः पुरुषो ्प्रातृपित्निमित्तकः । तस्य प्रदानविक्रयपरि- 

ल्यागेषु^ मातापितरौ प्रभवतः । न चैकः पुतं दथासतिगृह्णीयाद्रा। सहि 
सन्तानाय पूर्वेषाम् नतु ज्ञी पूतं दच्यासतिग्रृहणी याद्वा) अन्यताऽनङ्गानाद्दः 

बृहस्पतिः [१४ २) 

कुटम्बभक्तवसनादैेयं यदतिरिच्यते । 

पध्वाखादा विषं पशादातुषर्मोऽन्यथा मतरेत् ॥ 

कालायन; [६४०] 
'सवेखं वर्जं तु कुटुम्बभरणाधिकम्' । 
यदश्यं तरखकं देयमदेयं स्यादतोऽन्यथा ॥ 

बृहस्पतिः [१४) ४-६; €] 
सप्रागपादगृषटमेताच्रवस्मेतं परदीयने । 

पिभ्यं वाथ खयं प्रप्र तहातय्यं वित्रक्षितम् ॥ 

सखच्छादेयं -खय पराप्र बन्धाचारण बन्धकम् | 
वेवा्िके कपायाते सवदानं न विध्यते" ॥ 

1. शाख्रषिनिणयः-चवि र.. १२८ 3. मातापित्र-मु. वासि, 

2. (शोणितश्युक्र' इति मुद्रितवासिषठ 4. सयागेषु {0 परित्यागेषु-मु, बालि, 
6. व्वेक-नि., मु. वासि; त्वेकं प्रतिदयात्पतिग-स. 
6, तु 07711116 171 {1€ [196 €व111070; ]. 44. 

१. सर्वस्वगरहवजमिति, स्प च. पाठः (7. 442) 
8. भरणादिकम्-उ, स. 
9. खकं-द. 

10. बर्धकमाधिस्तद्ाचरेणाधिरूपेण देयम् । तद्विवाहाषछठन्धं चेत्तस्यां भार्यायां सत्यां स्बभ- 

देवम् । तया पितामहादिक्रमायातं पुत्रसद्धवे ॥ अपराकौः, ७८०. ष्वेाहिकपदेन शोवार्जित- 
मपि जिबश्ितम्) | (वि. र. ११०) 



३७६ हद्यकर्यतदंः [१ 

सौदायिकं क्रमायातं शोय च यद्धबेत् । 
लीन्नातिखाम्यनुह्नातं' दत्तं सिद्धिमवाप्नुयात् ॥ 

विभक्ता वाऽषिभक्ता वाः दायादाः स्थावरे समाः| 
एको शनीश्चः सवेत दानाधमनविक्रये ॥ 

“सप्ागमाव्- 

(सप्तवि्ागमाः धम्वो दायो जाभः कयो जयः। 
प्रयोगः कमयोगश्च ससतिग्रह एव चः ॥ 

इति मनक्तः [१० ११५] सप्तविधशोयौधागमरम्धधनादूयतय तदधन- 
माभिलय प्रहपतनादि दातव्यम् । न सखनागममिलय्ः" | 

यान्नबरक्यः [२, १७६] 

परतिग्रहः श्रकाश्चः स्यात् स्थावरस्य विशेषतः । 
देयं प्रतिश्चतं चैव दला नापहरेत्पुनः ॥ 

1. (अनुमतम्, इति धि.र. पारः 

2. (भनिभक्ता विभक्ता वा" इति वि, र. १३०. 

3. "दायाद्; पुल्तादिः। तथाच इस्यधिकारे [कल्यतयगृदष्यकाण्ड, ए. १६०] 
"दायां रिलोञ्छो भम्यचचापरिग्रही त'मित्यापस्तम्बवाक्यस्य [२, १०, ४] म्याख्याने "दायाद्" 
पृत्रादिरिति कटपतरः ॥ (विवाद्रक्ञाकरः, १२९) 

4. 88. 001711]01; ])88882€ 16810166 6011] 66#पङक 70701 1९ 
788, 811 ४16 गाणकापाह (जाला कात् लानत ता बिवादरज्ञाकर, 
पर. १३०-अत च स्विषशोयादागमलन्धाडनादुदधूय तद्धनं दातम्यमियक्षरायैः। बस्तुतश्ु 
कुढम्बभक्तवसनोचितधनाधिकं खस्वहेतना लन्धं गरहकषे्रदिकं देयं न तु स्त्वेतुमन्तरेणाप्यापं 

देयमित्यर्थः । भत एव तद्धनागममाभधिव्येयथ इत्याह कल्पतसः ॥ 
9. “इति मनृक्तेः-भत्र दायोऽन्वयागते धनम्, रभो निष्यादेः , जयोऽश्र सङ्घमि शतो- 

रमिभवः, प्रयोगः कुसीदं. कमयोगः कृषिवागिज्यादि इति गरस्यकाण्डे [घृ. २५९] कल्प- 
लसः | [11118 €2])1911901 18 $्टा0धा फु २061८] का #89 17 
@14031/10171¶4; ]. 259 | 6०71]916 अपराकभाष्य, पृ. ७८० 

“खतागमादृ्हकेत्रायचसक्ेन्ं प्रदीयते" इति च पाठ सतविषशोयाचागमप्रकारकम्ध- 
ग्रहेलादुदत्य दातम्यम् । न त्वनागममिल्यरथः ॥ " 

6. श्रकराशः' प्रकटः ससाक्चिकः (भपराकः, ७८३) 



ग्यवष्टारकाण्डे दसाप्रदानिकम् ३७७ 

कात्यायनः [६४२] 

खेचछया यः प्रतिश्रुल ब्राह्मणाय प्रतिग्रहम् । 

न दवाष्णवहाप्यः प्राप्नुयात् पूवेसाहसमर् ॥ 

मरस्य पुराणे [२२५७, ४] 

परतिश्चलाप्रदातारं सुवणं दण्दयेन्द्रपः ॥ 

हारीतः 

प्रतिश्ेतायादाने ठ" दक्तस्योच्छेदनेन च । 
'विविधान्नरकान्याति तियग्योनौ च जायते ॥ 

श्वाचा च यसतिङ्ञातं कमणा नोपपादितम् । 
करणं तद्धमेसंयुक्तपिह रोके परत्र च ॥ 

गौतमः (५, २४] 

प्रतिश्चल्याप्यपमसंयुक्ताय, न ददात् । 

बहस्पतिः [१४) ९। 

भृतिस्वृष्टया पण्यमृरयं स्ीश्वुटयुपक्रारिणे । 

भद्धानुग्रहसप्रीलया दत्तमष्टविषं विदुः ॥ 

दत्तस्य सप्तविधत्वमभिधाय विभगे- 

1. पप्रतिभ्त्याप्रदानेन' इति विवाक्रज्ञाकरपाठः (१३२) 
‰. 11010 11118 1116 {0५ {116 86९0110 -1{ ० 116 %€186 0 

१2180 &- "यदत्तं स्यादविश्ानाददत्तं तदपि स्मृतम्-(11९]) 18 1116176 &1%€11 &8 {16 

86060710 11217 01 111€ 181 ९८186 27 &द714) (616 18 9 ९६] [1 6 

वमप शात् [मा पाका प्रलन018. 

8. (वाचा यच्च प्रतिज्ञातं इति षि. र. पाठः (१३२) 

4. 'मभम॑तंयुक्तेः इति मस्करिपाठः (. 100) । "अधर्मस॑युक्तः' रुर्वा्यभमदधिष्य यः 

प्राथयतेन च करोति तमै प्रतिश्चुतमधपि न दययात्। भपिशब्दात् संकदितमपि (मस्करि 

भाष्ये) । यदि तेन द्रग्येणाधर्मसयुक्तं वेश्यागमना्सो करिष्यतीति मिजानीयात् (दरद्य- 
मिताक्षरा, ३९) 

48 



३५७८ कुष्यकत्पतरः [६० 

नारदः [४ ७] | 

पण्यमृरयं श्रतिस्तृष्टया सेहासरस्पुषकारतः । 
'स्रीशरुरकानुग्रहाथेश्च दत्तं दानविदो विदुः ॥ 

'पण्यमूटयं' क्रीतमूर्यम् । धृतिः" वेतनं, छतकमणे दक्षम् । वुष्टचा! 
वन्द्चारणादिभ्या दन्तम् । 

द्श्षः 
पातापित्रोयर पिन विनीते चोपकारिणि । 

दीनानाथविशिष्टेभ्या दन्तं ठु सफटं भषेत् ॥ 

कात्यायनः [६४५ ६४४, ६४६) 
भयत्राणाय रक्षार्थं तथा कायेत्रसाधनात् । 
अनेन विधिना दत्तं विद्यासत्युपकारिकम् ॥ 

अविन्ञातोपटन्ध्यथं दानं यत्र निरूपितम् । 

उपरुन्धिक्रियारन्यं सा गतिः परिकौतिता ॥ 

प्राणसंश्चयमापनं या पायत्तार्यदितः। 

सवसं तस्य दास्यामीस्युक्तंऽपि न तथा भवेत् ॥ 

नारदः 

अदत्तं तु +भयक्रोधश्ोकवेगरूगन्वितेः । 

तथाच्कोचपरीहासव्यदयासच्छलयागतः ॥ 

1. (लीभक्तयनुग्रहाथ॑चः इति मुद्रितनारदीये (प. १२७) 

2. (ज्ञात् पुत्रदायभ्यो दत्तम् । पप्रत्युपकारतःः उपङकतवते प्रत्युपकारतया दत्तम्। 

'स्लीश्चर्कं' कन्यापरिणयायं तत्सम्बन्धिनि दत्तम् । 'भनुग्रहार्थः धमौयम्-(वि. र., १३३). 
ए. व. 0018 ४6 810६ जा पद्ध धत {16 (कफाप्ालााद्ङ ठा 11, 

3. प्रत्युपकारिणम्-8. च .; प्रल्युपकारकम्-भपराकैः (प्र. ७८१) 

4. (भयक्तोधद्रेषरोकदगाग्वितेः?-मु. ना. स्थ्र., १३८; 'मयक्रोघकामशयोकरगान्वितैः"- 

जि, र.) १३४. 



ध्यवहारकाण्डे दस्ताप्रदानिकम् ३७९. 

णद 1 1 [७५ स 

बाटमूढाखतन्तश्र' मत्तोन्पत्तापवाजतः । 

कतौ ममायं कर्मेति प्रतिरामेच्छया तु यत् ॥ 

कात्यायनः [&४७७, ६४९ 
क ¢ गवो क क 

कापक्रोधाखतन्लातेङ्ोबोन्पत्तप्रपोदहितेः | 
^ ० 

व्यत्यासपरि हासाः यदत्त तत्पुनहरत् ॥ 

यदि कार्यस्य सिद्धयथंमुस्को चाः स्यालतिश्रुता । 
तस्मिन्नपि प्रसिद्धअये न देया! स्यात् कथश्चन ॥ 

ऽअथ प्रागेव दत्ता स्यासतिद्ाप्यः सतां बखात् | 

दण्डं चैकादशयुणमाहुग्मीयमानवाः ॥ 

बृहस्पतिः (१४, १५-१७. 

कद्धणृष्टममत्तातेबारोन्पत्तभयातुरेः । 
पत्तातिदद्धनिधूतैः मूढे; शोकतेगिभिः ॥ 
1.1 €^ ॥ | ( त् 

नमदत्तं तथतेयत् 'तददत्तं प्रकीर्तितम् । 

प्रतिखाभेच्छया दत्तपपात पालश्ङ्या ॥ 

कारये चाधमेसंयुक्ते खामी तत्पुनराध्नुयात् 

1. कामधेनुमिताक्षरसयोः "बालमूढसतन्ताते' रिति छिखितं, व्याख्यातश्च । भिता- 

श्रायां [२) १७६] "आर्तो" रोगाभिभ्त इति, स्गन्वितश्रासाध्यरोगाम्नित इति विषृतम् । 

कामघेन्बादो ।'अपवर्जिंतः मिति पाठः । “अपवर्जिते दत्तमिति मिताक्चरा-दखायुधार्भ्यां 
ग्याख्यातञ्च ॥ (विवाद्रज्ञाकरः, १२५.) 

2. "परीदासाद्यदत्तम्' (जि. र., १३५५) 

, '्उस्कोचा या प्रतिश्र॒ताः (वि. र.) 

, मनदेया सा कथञ्चनः (वि. र.) 

, तथा प्रागेव' (चि. र.) 
, च्रुष्ट इति वि. र, पाठः (षि, र., १३६) 

7, शसमूढशोकिरोगिमिः' (वि. र.) 

. नम्ददनत्तं (मन्देः दत्तं ?) इति अपराकपाठः (७८२) 
9. यददत्तं तत्प्रकीतिंतम् (वि, र.; १३६) 

ॐ @र + € 

ॐ 



३८० कृष्य कत्पतसरः [६१ 

नारदः [५, ११] 

अपात्रे पाल्मित्युक्ते "कार्ये चाधमेसं हिते । 
"यहुत्तं स्याद् विज्नानाददन्त तदपि स्पृतम् ॥ 

पुः [८) २१२-२१३) 

धमार येन दत्तं स्या्छस्ेचिदयाचते धनम् । 
पश्चाच्च न तथा तरस्यान्न देयं तेनः तद्धगरेत्" ॥ 
ह | भ ¢ अ, ज, 

यदि ससाधयंत्तत्त् दपाह्वाभेन वा पुनः । 

राज्ञा दाप्यः सुवण स्यात्तस्य स्तेयस्य निष्छृतिः ॥ 

नारदः [४, १२ 

ग्रहालययदनं भ्यो मोहाद्यश्चादेयं प्रयच्छति । 

दण्डनीयावुभावेततौ षमेजञेन महीक्षिता ॥ 

कात्यायनः [६५४) ६५०, ६५१. 

'खस्थेनार्तेन वा देयं श्रावितं षमेकारणात् । 
अदत्वा दु मृते दाप्यस्स्घुतो नात्र संश्यः।। 

1. (कायं वाधमसंरिते' इति सुद्रितनारदोमे, (प. १३९) 
2. ¶11€ £ &]) [7 {116 (वक्पः श्णत का प्राक प8९11]00# 911 

06016 1118 1191-९ 18९. 
क~ ¶५ 

8. तस्य तद्धवेदिति मेधातिथिषाठः 

4. यदि तस्मे (अर्थिने) दत्तं भवेत्, न देयं तस्यः तद्तस्य द्ानप्रतिषेभो नोपपद्यते । 
भतः प्रत्याहरणीयमिति वाक्यार्थः । अयवा दत्तान्तों गौणो व्याख्येयः---'द त्ते? प्रतिश्चते न देयम्। 
तथा च गोतमः [५, २९] -प्रतिश्चृयाप्यधर्मस्य न दद्यात्" । किंपुनरल युकम् ! उमयमित्।१ ॥ 
(मेधातिथिः) 

४. शसैसाधनं' राजनिवेदादिना ऋणवद्पतिश्रेतस्य मार्गणम् । खीङृतस्य प्रतियाष्यमानस्य 
राजनिषेदनम्-- अयं मद्यं दत्वा प्रतिजिद्दीषतीति सिद्धस्य ददी करणं स॑साभनमेतत् । ... सत्यपि 
चौरत्वे बाचनिकः । दुगणदण्डोऽन्यासु क्रियामु चाखद्वयवरतम्यः ॥ (मेधातिथिः) 

6. यो लोभादिति मद्रितनारदीयपाठः (१४०) 

7. 'बुखेनातैन वा दत्तं, इति वि. र. पाठः (१३६) 



भ्यषहार्काण्डे दलाप्रदानिकम् ३८१ 

"सतेनसाहसिकोदइत्तपारनायिकशं सनात्ः । 

दशनादृत्तनषटस्य तथासत्यपरवतेनात् ॥ 

प्ा्षमतस्त यक्किञ्ित्तदु त्फोचाख्यघरुच्यते । 

न दाता तत्र दण्ड्यः स्यान्पध्यस्थथेव ्दाषभार् ॥ 

“कृति प्रहाराजापिराजश्री गोषिन्दचन्द्रदेवमहासान्पिप्िग्रहिकेण 

भटृश्रीहृदयधरात्मजेन भ्रीपह्टक्ष्मीधरेण विरचिते 

छ यकरपतरा व्यबहारकराण्डे 

दत्ताप्रदानिकम् ॥ 

(सेय इति षि. र, पाठः 

. पररदारिकशंखनात्-. च .; 'परदारिकसंगमात्"--ष्मतिचन्द्िका, 7. 482. 

. "दण्ड्यते" {01 "दोषभाक् ' (वि. र. १३७) 

4. इति दत्ताप्रदानिकम्-उ, बि; इति कर्पतर दत्ताप्रदानिकम्-ज, द; इति 
महाराजधिराजभीगो निन्द चन्द्र देवमहासान्धिविग्रहिकेन मद्शरीद्धदयधरात्मनेन श्रीमहछक्मीषरेण 

चिर्िते कपयकस्पतरो ग्यषह।रकाण्डे दत्ताप्रदानिकम् । 8. 13, ¢) 

ॐ 2 =+ 



ॐ € क € हठ 

६१ 
~ ५ ® 1 

अथ ऋतवावः 

तन्नाभ्युपेत्यशुश्चषा 

बृहस्पति; [१५ १-२] 

अदेयादिकमाख्यातं ग्ृतानाप्रुस्यते विधिः । 

अश्ुश्रषाभ्युपे लेतद्विवाद पदमुच्यते ॥ 

वेतनस्यानपाकमं तदनु खामिषाकयोः। 
क्रमशः कथ्यते वादो भृतमेदत्यं स्विदम् ॥ 

नारदः [८, १-२। 

अभ्युपेदय तु शुश्चषां यस्तां न प्रतिपद्यते । 
अशुश्रषाभ्युपेदेतद्धिवादपदश्ुस्यते ॥ 

शृश्रूषकः पञ्चविधः श्ाह्ञे दष्टो मनीषिभिः । 
चतुर्विधः कमेकरः शेषाः दासाद्धिपश्चकाः | 

भृत्या इलयनुत्ता अहस्पतिः [१५) ४-५] 

अनेकधा त्वभिहिता ज। तिक्रमीनुरूपतः । 
विद्याविज्ञान'कमायनिमित्तेन चतविषाः॥ 

एकेकः पुनरेतेषां क्रियाभेदालभियते | 

, 8. 8. (४), द 211 ^. 8. 13. €6४त भरतकविधिः 
. द, ^. 9. 13. ल, द् 810 9. 3. (&)-भ्रलयानाम् 

, प्दमादो निगयते-तरि, ष, द, न, 1. च. 
, विधाः कम॑कराः-द. 
, तेषां-मु. ना, स्थ, 
, तेऽमिदहिता-षि. र.) १४०. 

, कामायं-द) स, वि, र. १४०. 



्यवहारकाण्डे भतिनिधिः डे८द 

नारदः [८) २-४] 

किष्यान्तेवासिभृतकाश्रतुथेस्त्वधिकमश्त् । 
एते कमेकरा जेया दासास्त शृहजादयः ॥ 

सामान्यमखतन्त्वमेषामाहुमेनीषिणः 
जातिकमकृतस्तृक्तो" विशेषो इचितस्तथा ॥ 

बृहस्पतिः [१५ ६] 

त्रिया तयी सपाख्याता ऋग्यनुःसामलक्षणा । 

तदर्थं गुर्शुशरषां श्रङ्याच्छास्नचोदिताम् ॥ 

नारदः {८ <] 

आविद्यग्रहणाच्छिष्यः शुश्रषेखयतोः गुरुम् । 
तद्त्तिगुरूदारेषु गुरुपुत्रे तथैव च ॥ 

तया ८) ९५] 

समाहत्तथ गुरवे परदाय गुरुदक्षिणाम् । 

प्रतीयास्खग्रह्ानेषा शिष्यद्र्तिरूदाहता ॥ 

बृहस्पतिः [१५ ७] 

त्रिज्नानयुच्यते शिरं ^देमङ्कप्यादिसस्कृतिः । 

नरयादिकं च म्च्छिक्षन् कुयात्कमे गुरोश्रहे ॥ 

1. ^. 9. 13. 810 9. 13. (४)-तूक्ताः; 8. 8. (1) 16918 नातिकर्मङ्तास्तृक्ताः 

2. प्रढुयाच्छलचोदिताम्-स्मर. चं. ‰. 488 ; शाल्नदेरिताम्-. ¶., वि. र., १४०; 
शाख्रबोधिताम्-न. 

3. पुरतो गुष्म-8. 1. (४) 8110 स, 

4. “हेमसूप्यादिच॑स्कृतिः'-{पराश्ारमाधवीयम् , }. 338, ग्यवहारनि्णयः, 
0. २०१.) 

९. तच्छिष्यः-2. °. 



३८७४ कुष्वकट्पतसः [६१ 

नारदः [८) १६-१७] 

"खं शिरपमिरठमा हतौ बान्धवानामनुङ्कया । 

आचायेस्य वसेदन्ते कारं कता सुनिधितम् ॥ 

आचारः रिक्षयेदेनं खण दत्तभोजनम् । 

न चान्यत्कारयेत्कमे पुत्रवचेनमाचरेत्ः ॥ 

कात्यायनः [७१२] 

यस्तु न ग्राहयच्छिरपं क्माण्याख्याति कारयेत् । 
प्राप्नृयास्साहमं पूर तस्माच्छिष्यो निवतते ॥ 

नारदः (७, १८-१९] 

शिक्षयन्तमदुष्टं चः यस्त्वाचायं परित्यजेत् । 
बलाद्रास्यितम्यः स्याद्रपषन्धौ च सोऽहति ॥ 

+दविक्षितोऽपि छतं कालमन्तबासी समापयेत् । 

तत्न कम च यक्ुयीदाचयंस्येव तत्फङम् ॥ 

(वधो)ऽत्र वेणुदण्डादिना तादनमालम् | वन्धो बन्धनम् । यन्ब्ञण- 

मिति कश्चित् ! “कृतं काङम्' व्यवस्थापिते समयम् । (त्फ कमेफडं 

भमृतिरूपम् । 

1. “सखरिस्प'-मु. ना. स्म. (प. १४४) 

2. गुण्6 ^. 8, 7. हवछप]) जा पराक प8९14)18 0107८ (ज) द, 9. 8. (४) 

211त| ^. 8. 1.) 84 ए0€6फ 178 11८ गाठक्तष्ट ए०णफ्रलाककयफृ, णनी 

18 {4८111101 111 विवाद रल्लाकर, २४१ ` 

"स्वं आत्मजात्युचितम् । (आहवः आदातुम् । भन्ते पाश्च । (काक'मवषिभूतम् । 

“सुनिश्िते साक्षिमत् । (अन्यत्! रिस्परिश्रातः । भम्यामन्तेबासी भत उक्तः | अथात्र 

कात्यायनः। 

8. भ्य भाचाय संपरितयजेत्? इति सुद्रितनारदीये (१४४) 

4. (18 इना 18 छारटा जापक 1 4. 9. 9.) 9. 3. (४)) 8. 3. 00), 

न &०त 1. ¶.; ^. 8. 2. 8 9. 2. (४) 169 तद्धनम् (णाता 21668 

1111 १०118 1९21) 07 तत्कलम् 

8. सैयन््रणमिति-ज, 6. भूर्व्यीदिकम्-ल., 
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तथा [७ २० 

ग्रहीतश्चिसषः समये कृस्वाचायं प्रदक्षिणम् । 
शक्तितशानुमान्येनमन्तेवासी निवतेते' । 

बहस्पतिः [१५) ८-१२] 
यो शङ्के परदासींतु स शेय शवनितायृतः) 

कप तत्खामिनः कयायथान्योऽयेमृतो नरः+ ॥ 

बहुधाऽथेभृतः पोक्तस्तथ। भागभूनोऽपरः । 
ही नमध्योत्तमत्वं च सर्वेषामेव चोदितमर॥ 

दिनपासाधपण्मासदिपासाब्दभृतस्तथ! । 
कमे कुया सतिज्ञानं कभते परि भाषितप्ः ॥ 

1. ^. 9. 3. ४114 9. 13. (४) 111;0वप्८द 1]. जिवादस्लाषर, १२४२, 

[116 {101८४ ० बृहस्पति | ५५, ८] श्ल (८ फएठष्वर- भथ प्रकृतानुसारात् कम- 

निमित्तनोक्तं भृतकं तृतीयं परिभाषते वृदसतिः | "11४ [5 ६5 उ, तरि, 1. च, 

>. 13. (1) ४11 स. 

2. बडवाभरतः-द) ज, 1. 4. 

3. क्रमं चेव्छायिनः-न, द 
4. 111८५ ^. 9. 13. शष््ण]) ज) द, 9. 3. (४)] {0{ल]).01816 1८1९ 

1€{०१८ 111८ 1१८१ ६1०४ 11५ विश्राद्रज्ञाक्र [१.५२ )-'स एवानमृतमाई? 

9. (116€ {0 510 ए 111८] {काठक ५१०५ ०180 0पकोत 11 नारदस्म्ति 

10 11161 {170 ^. 9. 13. दकष) |^. 9. 13.) >. {3 (५), ज ४१ द्] (1 प॑८ 

1{ क 7{]11 {€ 10110 काठ (काका दात् [प{कक्लाताप) श्णा1ल" 016 [वा 

{1091 फ11)) विकवादरल्लाकर,) १४२-१४२ ॥ 'भागभृतोः कमफलंशभरतः। भथ समतेन 

त्रिविधमुक्त शतकमाह नारद्: ॥ {116 81०1९88 076 {छप् 171 नारद स्मृति, ४, २०-२१ 

(घृ, १४.४-१४५]. स ्ालालृङकु [1609५68 ४8 नारद; 0€016€ {11८86 81०1८88. 

116 28611]0{101} }$ 1ोश्ा€ 0० {116 {० ६01९8 16 1०00 11168 

10 बृहस्पति 1121:68 1६ 1008016 178{ {176 ०1"त नारदः 0" ब्हस्पतिनारदी 

111110प९€त 086 {9 810 क, प्र 11116 {16 0्ा€ 018 (6८16 शगु) 

॥ध€71 एए +€ ^. 8. 8. &"0प]) {00 विक्षादरल्राकर, 
49 



३८६ इृष्यकद्पतंसः | ६१ 

भृतकक्चिविधो सेय उत्तमो मथ्यमोऽधमः। 

शक्तिभक्तथनुरूपा स्यादेषां कमोश्रया तिः ॥ 

उत्तपस्स्वायुपी योऽत मध्यमस्तु" इर्षीवः । ` 

अधमो भारवाहः स्यादिद्येष तितिधो भृतः ॥ 

बु इस्पतिः [१५, १३-१४] 

आयुषीयोत्तमस्तेषां मध्यमः सीरवादकः । 

मारवादाऽधमः परक्तस्तथा च गरहकमंङृत् ॥ 

द्िपकारो भागभरनः कृपिगोजीविनां स्मृतः 

जातसस्यात्तथा प्षारात्प कमन न सशयः 

नारदः [८) २२, २५; <, ५, ७] 

प्अर्येष्वपिकृतो यः स्याल्कृटम्बस्य तथापि । 

ऽसोऽथिक्मकरो ज्ञेयः म च कौटुम्बिकः स्मृतः॥ 

शुभङ्मेकरा हेते चत्वारः सम्ुदाहूनाः । 
जघन्यकमभाजस्त शेषा दासास्िपञ्चकाः ॥ 

कृमापि द्विविधे पोक्तपशरुभं ुभपेव च| 
अशुभं दासकमोक्ते शुभं कमभृतः" स्पृतम् । 

ऽशृहदराराश्ुचिस्थानरथ्यावस्करशोपनय् | 

गुह्ाङ्गस्पशेनोच्छिष्टविण्मृतग्रहणोज्छरनम् ॥ 

1. मध्यमश्च-द् 

2. (्तरवेष्वधिक्ृतः इति भ्यवदहारप्रःःह्ञे पाठः; 11 ०११8६ "अर्यष्वधिकृतः' इति 
केचित्पठन्ति (पर, ४०) 

8. सोऽपि इति मृद्ितनार्दीये (प. १४६) 
4. कर्म॑ङृतः-द, बि. र., १४२. कम॑करृताम्-स 
5. {16 ण]0्ााषह (लाला 18 111161001४1८व 0 4. 5. ए.., 

8. > (४) 811 ज, ४8 णत] 28 तवि. र.) १४८४, एणान् 18 [गष पाला 
80 1.06 "चत्वारः, शिष्यान्तेवासिभतकादिक्मङृतः । "कर्म॑भृतः' शिष्यादि चतुष्टयस्य | 
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ध. [न ग्द र; 

इच्छतः सखामिनश्वाङ्गेरुपस्थानमथान्ततः | 

अशुभं कमे विद्यं शुममन्यत्ततः पर्ः ॥ 

काल्यायनः [७२०] 

विण्मृतलोन्माजेनं चैव नप्रत्वपरिमदेनम् । 

प्रायो दासीसुताः कयुगेवादिग्रहणं चः यत् ॥ 

नारदः [८ २६.२९; २१] 

ऽग्रुहजातस्तथा ऋतो लखभ्धा दायादुपागतः 
| 

'अनाक।लमभृतस्तद्रदाहितः' खामिना च यः॥ 

1. इष्टतः-^. 9. 1.) >. 13 (४), ज, द धात वि; इष्टत्रात्-स, इच्छतः-उ) 

वि. र., १४४ 

9. ^. 9. 13., 9. 13 (8), न, द &1*€ ८१6 {€ {जए ९०पा- 

7ा6ा1{द४, 116 वि. र.) १४८४ 

रोधनमिति प्रसयेकमभिसम्नध्यते। ग्रहण उञ््नश्च ्रहणोज्नम्' । "इच्छतः 

सखामिनः' खामिनः इन्छानुसरेण । "अङ्गैः" दस्तादिमिः। "उपयानं? संवाहनम् । तचाङ्गाना- 

मेव । "अन्तत. समीपतः ॥ [६1 ६1110 1191६ ७०८8 1101 (पृषो इल] ०0108 

€3])1€8810118. 

3. गवादिहरणं-ज, द, 13. 4.) पि. र., १४८४. रानादिग्रहणं-उ, 

4. ^. 5. 1., 14 9. 13. (४) 11८76 9 #1118 ९0४, क ]116}) 18 

{01111 111 विवादरताकर, ]). १४४. 1 18 10६ [0पात 771 उ, बि, 13. च., 

8. 8. (9) 91 स, 10 18 (वाटस्य पा प््ाला € :-- 

“नस्नत्वं परिमदं नम्" नत्वे छति परिमर्दनं संवाहकमिति पारिजातः ।' 1.18. 
0}12.1४ १०९४ 1101 1467 {0 {116 पारिजात 814 प्रकारा 111 118 1€{€17€1166 10 

118 ][16066688078 11 116 0 ९९17868 ०7 ५16 1 {1/4 (1414170८) 

नह्चचारिकाण्ड, पू. २. 

8. गृहे जातः" इति मु, नार, १४७ 

6. (भन्नाकार्ष्तः' कति वि. र. पाठः (प, १४४) 

7. “भूतो खोके भादितःः-मु, नार, 
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मोक्षितो महतश्र्णादद्धे भाक्तः पणे जितः" | 
तवाह मित्युपगतः प्रवश्यवरिसितः कतः ॥ 

मक्तदासथ चि्नेयस्तयव श्वडवाहूतः 
विक्रना वात्मनः शाश्च दासाः पश्चदेञ्च स्पृताः ॥ 

तत्र पुवेशतुवर्गो दासता विभुच्पने । 
श्रसादात् खामिनीऽन्यतर दे स्यपेषां कपागनम् । 

विक्रीणीते खनन्तः सन् यन्नालसानं नराधपः | 

स जघन्यतमस्तपां साऽपि दास्यान्न पच्यते ॥ 

(अनाक्राटे भृतः दुभिक्षकाले भरतः । 

1. प्राप्तो युद्धात् पणि जितः" मु. मार. 

2. 'बडवाहूतःः-उ, स, मु, ना.; वडवाभरतः-^. >. ॥., बि; 'वनितात्रृतः'- 

६. 1, (६), 8. ‰. (1) 
116 कदी1४ हाछप) ५ पोषा इ८ा){8 (4. =. 1१.) ०, 1. (8) 

ज, 814 द्) सप्तत ।लाकल्ला) 1116€ वपतोत् त् कपी) ६०८४8 {८ 1०9- 

10110) पालो 15 [कात् ५१८ व) (1९86 स्वात् 15 पवृलातलय् प्री 1८ 

८०1611४ 11 (4८३४५18 (चिवादरस्लाकर) ६४५), गृहे जातः, स्वदास्यां 

जातः । क्रोतः, मूस्यन खीङ्रतः । रन्धः, प्रतिग्रहादिना। दायादुपागतः, कमागतेदासः। 
अन्नाकाटभृतः, दुभिष्षे मन्नं दत्वा रक्षितप्राणः। आदितः, आघीकृतः। मोक्षितः, महतः 
क्ण।त् ऋणमोचनादुपागतदास्यः । युद्धे भासः, समरे विजिल्य गहीतः । पणे जितः, यसिन् 
वादे पराजिताः भवामीत्यादि परिभावनन् दासीभूतः; दृतजिः इति धकःल-पारि जातौ । 
तवाह सिद्युपगतः, तवाहं दस ईति कृताभ्युपगमः । प्रत्रज्यावसितः, प्रत्रजमाभ्र्टः | कुतः, 
कृतकार एतावन्तं कारं तवाहं दास दप्यद्खीकृतद्यास्य इति यावत्। भक्तदासः मक्ताथमेव 
अङ्गीङृतदास्यः | बडवाङतः, बडवा दासी तथाकृत; तछछोभाद ङ्गीकृतदास्यः । विन्ता, आत्मनः 
सखविक्रयेण दासीभूत; ॥ 

3. प्रसादाद्धनिनो -मू. नार. 

4. (बिक्रीणीते य आत्मानं खतन्त्रः सन्नराधमः' इति मुद्ितनारदीये (प्र, १४९) 

9. #. 9. 13.; 9. 13. (४) ५1 ज &१व & ४16 लात् ० ध्रा १०1४1018 
1010 प 71 4४--प्रसादः; प्रीतिः । स्वतन्त्रः) सखव. 1. व. 180 1९८७ #118 

९€द्018.71811011) एप छप ० 18 [018८९. दष्क (0. 145) 
8प्रुा€8 ध€ € 81101). 
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पाकण्दय पुराणे [१८, २१६] 

चण्डालदास्यं प्राप्तस्य पुत्रशेकातस्य हरिषन्द्रस्य वाक्यम्- 

चण्डालेनाननुङ्गातः पनेकष्ये जलनं यदि । 
चण्डालदरासनां' प्राप्प्ये पुनरन्यतत जन्भनि ॥ 

मनुः |^, ४४ 

न खामिना °निखष्ःऽपि शुद्र दास्याद् श्र्ुच्यते | 

नारदः; [८) ३६. 

राज्ञ पवतु दासः -यासव्रञ्थातरसिता नरः । 

न तस्य प्रतिनाक्षाजस्तिन चिशुद्धिः फथश्चन॥ 

1. दासताम्-वि. र., १५५; दास्तां उ. 

, वरिसष्ठोऽपि इति गाविन्द्राजपाटः 

, विमुच्यते इति मेधातिथिपाटः; वि. र. पाटः श्मुच्यतेः इति 

1 ~ 

4. "कस्तसात्तद पोहति" इति मेधातिथिपाटः । कर तस्माद्ववपोदतिःइति षि. र. षाठः 

5. 1)}1€ [.|]0९४111 दलाल) ५ 1116}) 18 ४८/04/100५ 1तल€ा1॥1- 

८२॥ ४1 पप 1) ताल [दण्ततद/व 11/८1 ]. 146) 18 ण्डा 1616 एष 

{])५ {1111119 छष्छणु) ० 1६11 ३८018 ४१२, 4. 9. 13.; 9. 1 (9), ज शात् 

द्, [६ 18 81117 आ ८ एवश्मुप्त (उ)) [पक्ता (वि) शति 16 
1८८९111] २९वूप14८तै [पद 18८2८ 0 1८ रेवाकडषव दरदा (स). 

स्वामिप्रघादादपि चुद्रस्य चतुवगाभ्यन्तरस्य जधन्यतमभतकय वा न दास्यविमोश्च हत्यर्थः 

एवं च प्रसादमन्तरेण न परदास्याद् विभुच्यते शति शृ्रेतरग्हजातादिविषयमिसयविरोधः॥ 

21 ९५112111 1014४ (8१ {116 ०९८1६५८४11010 {1५६ 86191{पत९ 18 

111118८८ 11 {116 ५/4, 4110 {118 116 € 110 11016 [€ 1616४8९ {107 

३८१४५ € #181) 11 दसा १6 16] ५४३९ 11070 1118 871. ८४8{९ 18 एप्कशष 

१९९1४10 9.101‡ 81166 1{ 18 01118 {0 ७८६ १८०१६ 1 ४{€ा' 01 172 प7त€1 

810९6८1४] ©1ए८प70 81811668) 1116 8१1४, 18 ग6्९२8९त् 70 इजा परत्९. 

[“निसगंजं" सहजं जातिखहमावि । यथा सूद्रलातिनं तस्यापनेवं शक्यैवं॑दास्यमपि । 
भअयेवादोऽयम् । यतो बक्ष्यति निमित्तविशेषे श्रुद्रस्य दास्यन्मोक्षम् | | 



३९० छत्यकद्पतङः [६१ 

कात्यायनः [७२१] 

भरवरञ्यावसिनः यत तयो वमा द्विनातयः। 

निवास ारयद्रिपं दासत्वं पल्रविण्नृपः ॥ 

दक्षः" (७, ६३] 

परिवाञ्यं ग्रहीलातु यः सधर्मं न तिष्ठति। 

श्वपदेनाङ्यित्वा तं राजा शप्र प्रवासयेत् | 

++ ऋ, 

(५) अथ दास्यनिमान्नः 

ततत नारदः [८ ४०; :८‡ ६~-४, ३६। 

त्वाहपिति रात्पान योऽखतन्तः भयचर्छति | 

भनसतं प्राप्नुयात् कातरं पूवेखामी लमेत तम् ॥ 

1. 41116 00158111 111 ^. +, 13.) 3. 1. (४), ज 814 द्. 

2. ^\8९1111८व् 1०9 दिवव ए 11470 १4/04 07/44, ृ). 348 

}) 11 {116 जाप 111 81116 01 1116 161८1८11८८ हरल 0४ 11€ €त1101" ४.9. 

[भप्त (५, ३४) 18 1161 1) € 11६८ब्व् 11 < 0118 €त111101 

त 144. 11116 4101} 11(1/111714-द (व्यय्. , 41;.3, ९त्. + 8०८६) ५180 ५६61110 €8 

1 {0 दिद्ा५त8. [५८01 ॥/ 4 व्क (0. 418) पोत 7४4 काव 7द 17/04 

(). 2017., €. 1९81८); १४८110८ 1}16 ६1०1४ {0 104 [3६१ 87त् रर 1९त४, 

& दा, (]). 786) सात् | (१7५74190॥404 (]. 146) 21100 {€ 1४ 0 

12५1889 01. 

8. ^. 8. 13., 3. 13. (५) ज ४11त द् नाप्त अभ्युेत्याद्चश्रेषापवं 11616, {100 

11€ 0 8प्0-8€6110118, 51116] 10110, ४7६. दास्यविमोक्ष;ः 2110 दास्याभि- 

कारिणः, 916€ 16610116 ]) ४115 01 1116 तपो 86८0. 111 चि. ₹., 11686 

8 ् 10-86611018 916 11681 88 5641216 {4474 त ॥116 ०००९९ 

भ प्2 प्रथाप्डढाद008 18ए९ 00४10 डाक ८८ [0९८6 0 1४. 

&. न सख तश्प्राप्नुयात्-द., 



व्यवहार काण्डे भलिविधिः ३९१ 

चोरापहूतविक्रीता ये च दासीडता बल् । 
राज्ञा "मो चयितव्यास्ते दासलं तेषु नेष्यते ॥ 

यथेषां खामिनं कश्चिन्मोचयेध्त्माणसं शयात् । 
दासत्वात्स विग्रुस्यत पत्तभागं लमेत च ॥ 

अनाकाे भना दास्यान्पचयने गोयुगं दट्त् । 

भक्षितं चापि यद्ग न तच्छुद्धयति कमणा ॥ 

आहितोऽपि पर्न देखा खामौ यद्नमुद्धरेत् | 

अथोपगमयदेनं माभ्यि करौताद्नन्नरः | 

ऋणं तु सोदयं दत्वा ऋणी दास्या्प्ुच्यते | 

करूतकाटय्युपरमात् तका ऽपि विघ्रुख्यते 

तवाहामिस्युपगतो युद्ध प्राप्न पणे ¦ ननः । 

प्रतिशीषप्रदानन पुच्यन तुर स्मण। । 

भक्तस्यापक्षणात्सद्या भक्तदासः ए गुस्धते | 

निग्रहाद्धडवायां चः एच्यत दटवाभूनः }' 

अस्वतन्त्रः अस्वामिकः । दुर्गे? दुभिन्ने । उपगमयेत्' इ याद्वि । यसि- 

न्नाहितो दासस्तमेव यदि ग्राहयन्न पाचयेत्तदा तस्यामा क्रीता गन्तरः' 

<> ए # < ६4 † 

. मोक्षयितनव्यास्त-मु. ना. स्म्र.. }). 140. 

. मोक्षयेत्-मु. ना स्म, . 147. 

. अनाकाक्भरतो-मु. ना. स्म; अन्नाकाटग्रतो-कि. र, १४७. 

, सभख्ितं १ दुभिक्षे-मु. ना. स्खु.. ]). 147; गक्ितं चापि यद्रस्तु-चि. र.. १५७. 

कतकालम्वपशमात्-मु. ना. स्प्र., ]). 143. 

ध्वलप्रासतः पणार्नितः-पु. चा. स्भ्रु., ]. 1489. 

, बडवानां तुमु. ना. स्म्रु., [. 148; वडवायाश्च-षि. र., १४७. 

, मडवाहतः-मु. ना. स्श्.; वडवाकृतः-वि. र., १४७. 



१९२ 
क्रष्यक्ल्पतरः 

[६१ 

करीताद्वशिष्टः संपद्यत इयथः । भ्रतिकशषपदानेन' त्रसयदासदानेनेलथः । 

निप्र! आच्छादनात् । चद) दासी" \ 
याङ्गवरक्यः [२, १८२] 

[^ ० नै. [| [व ९ 

बाह सीटृनशारतिक्रोतथापि युच्यते | 

स्ताणिप्राणप्रदा भक्तलयागासद्निष्कयाट्पि ।; 

कात्यायनः [७२६ 

स्वदासीं यस्तु संगच्छेलसूता वे मनेत्तनः ` 

अवेक्ष्य बीजं काया म्याददरासी सान्वणा तु साः॥ 

1. 116 दातास्मि द्ाषला [लृतक 18 010 प्त [7 1161८ [१ 

^. 9. 8.) 9, 1. (1), 9. 1. (1) पवत ज 2. ९. 11९ कश्य छाप). 11 

18 {01116 ४८१८५{११॥ 11) [1 एवच) (१९/ १, |). 148. [1 [प 1101 टला 

71616 111 116 दत) ६5 1 18 11 तात् 7 ॥6€ [तवश्मणाः (च) 

11 (वि); 116 1+८व्ला1]$ १८तृपाक्ट्त् दिकतररप्ा पर्छ) (स) ४11 

1116 13६८1१६ च 115 1) पा 5€ा1])18. 'चोरापहतविक्रीता श्रो रापहृताः सन्तो चिक्रीताः। एषां 

दासानां मध्ये यः प्राणसंशयात्स्ाभिना मोचयिता, स सदय एव दासो दासत्ाद्विमुच्यते. पचर 

भागे लमेत चेति `यथ्चेषामिति' शोकाय । 'अन्नाकालभ्नेः दुर्भिक्ादो अन्ने दत्वा परणाद्रक्षितो 

गोयुगप्रदानेन मुच्यत । न तु यद्धक्ितं तेन, ततकमणा शुद्धयति. तेनेतच्छुद्धयथमव्रश्यं गोयुगं 

दातभ्यम् । अथोपगमयेदितिः यस्िन्नादिता दासः तमेव यदि ग्राहयेत् तदायं (क्रः तानम्बरः' 

करीताविष्ठो भवतीयथः। पप्रतिरीष्रप्रदानेन' खतुव्यदासप्रदानेनेलयथः। निग्रहात् आच्छदात्। 

'मडवा' दासी ॥ 

९. (छोल 11671८8 फी) वि. र., १४८; 584व८्त् 161८ ॥फ 

^. 8. 3.9. #. (2), न्त् द् (011९. 'अनेक्ष्य व्रीजे, स्वामिना तस्यां जनितं पुन्नम्। 

'साम्बया” तत्पृत्रसहिता, सा 'अदासी' काया । अन्यपुत्नामावे, अन्यथा सन्य एव पृत्तस्तदथ- 

क्रियायामिति न सान्वया अदासी कायां इति । एवमेव प्रकाहा-एरिजानौ । प्रसादखामिनो- 

ऽन्यतेति अनेन च प्रसादनदास्यविमोक्षमाह नारदः । 



ग्यवहारकाण्डे भतिषिभिः ३९६ 

नारदः [८) ४२, ४३; ४१] 

खं दासमिच्छेयः कतेमदासं प्रीतमानसः । 
स्कन्धादादाय तस्यासौ भिन्याकम्म सहाम्भसा ॥ 

साक्षताभमिः सपुष्पाभिमूधेन्यद्धिरबाकिरन् । 
अदास इति चोक्त्वा तिः प्राद्भुखं तपथोत्छभेत् ॥ 

"ततः प्रभति वक्तव्यः खाम्यतरु्रहपारितः। 

भोक्याश्नञच प्रतिग्रा्चो मवत्यमिपतः सताम्? ॥ 

अधनाक्लय एवाक्ताः भाया दासस्तथा सुतः । 

यत्ते समधिगच्छन्ति यस्येते तस्य तद्धनम् ॥ 

.समषिगर्छन्ति' सम्पाजेयन्ति । 

देवरः 
५. ९ क [ष ज ¢ 9 ५ 

पितयुंपरते पुता विभजेयुषेनं पितुः । 

अखाम्यं हि भवेत्तेषां निर्दोषि पितरि स्थिते।; 

पत्यौ जीवति नारीणां दासानां खापमिनि स्थिते | 

तद्रभियतमसखाम्यं सवोर्थष्वव्रवीन्पुः ॥ 

मनुः [<८) १४७] 

विस्रम्यं ब्राह्मणः शूद्रादव्योपादानमाचरेत् । 
न हि तस्यास्ति रकिचित्खं भवेहायेषनो हि सः॥ 

1. नारदमसुसंहिवा, ९, ४२; 101 {1866 71 व नु'8 6वा1॥्०ा1. 

£. ({11€ 8716 क्षप ९113 11111 11€16 € {67 60४ - 

1161871, 11111 13 1त6ा10९व्् णी पाप 1 वि, र.) 2. 149 - प्रीतमानसः" 

वटः । स्कन्धात् सखदाचस्य कुम्भं मिम्चात् । (अम्भखाः सरिलेन सह । एनं दासं अद्धिः पानीये- 
रप्य॒जेत् विखजेत् । ततः प्रति खाम्यनुप्रहालित इति इंशमा बक्तन्यः । (भमिमतः' बृज्यः | 

8. एवेते-द, वि. र. २४९. 
80 



३९.५४ इद्यकत्पतसः [६१ 

कालयायनः [७२४ ७२५] 

दासस्य तु धन यत्स्यात् खामी तस्य प्रमु; सृतः। 

'पकाश्चविक्रयाद्त्त् तत्खामी धनमहति ॥ 
1. “प्रसादविक्रयाद् न सखवामी धनमदहंति"-इति विवादचिन्तामणिः (७९); “प्रकारं 

विक्रयात् न खामी धनमहति" इति विवाद्रलाक्रः (२५०), स्म. चे. }. 465, 

व्ये. प्रकारा; }). 413, व्य. मयुख, ]. 211 ५14 सरखतीविटास्, ]. 298 ५11९ 

0111 1116 181 11४{{ ° {1९ ८0 ४110 €116 {118 8८९0114 119 

विघ्राकचिन्तामाणिः प्र, ७२१):- 

“सामिप्रसादादात्मविक्रयाच यद्न्धं दाऽन तदासधनं खामी नार्दति | " 

धिवादरल्लाकरः (पृ. १५०)-- 

"प्रकारं विक्रयाय्त्त॒ न स्वामी धनमहंति! । यच्च प्रकाशं स्वामिना दाते विक्रीतं, यद्वा 

खचविक्रथे दासेन प्रापे, यद्वा प्रसादे खामिना दासस्य कृते दत्तं [तदासीधनम्], तल दासधनेऽपि 

न खामी प्रस॒रिति प्रकाश्ष-कामधेनु-पारिजातःप्रणतिषु दटपाठादय [पाठाथं] इति। 
'प्रकारविक्रयायत्त् तत् खामी धनमदहंती'ति लक्ष्मीधरेण पठितम् । तदपि :प्रका- 

विक्रयाय धन तत् खामी दास एवार्हति, न दासप्रभास्तत प्रसुत्वम्' ति सखरसखण्डमेनापि 

प्रतिप्रसवपरतया । अन्यथानथंक्याद्वयवहारविरोधाच व्याख्येयम् ॥ (146६४०1६, 1711 

[णाता 10 #16 1116011818161163/ 11 ४०1९८त् वर = [एप्त 7५8 [008 

11011, 145 17) 70111 इएटो) तोला ४७ माया पुत्श्च दासश्च त्रय एवाधनाः स्मृताः| 

यत्ते समथिगच्छन्ति यस्यते तस्य तद्धनम् ॥ (मनु, ८, ५१६) 

116 ्9118601]018 {ष्ठो एतभ्ुपप (उ), 3191117 (बि), 13४९119 

49 ([3.व.) ४1 91४४211 1311४) (स, 118 19{681 }{8. ° व्यवहारकस्पतर) 

शि1118ृ1 70 (0फाला{द्विफ 10 11686 ण6ा६९8. पा ^. 9. 0. 8. 8. (४) 

816 8. 2 (9) ४५ 1676 1© {०110 फा (छाला{8ा$ 9 1116} (1 
९11] 06 10166) {6 ¶0181 इ6ाा{ल€ा ८६ 18 10€1111681 णौ {16 ९०16111 

111 11716 {1४द40८711172014 102 810 111€ 1681 111 1191 ° 11€ 17740 - 

1011171070, ए11]1 81174 = रलाएष् लाकादएु€इ, 11 18 1016० 11181 
1116 76६4110 €द्ु16881 ए 2861109९त 10 1४1६९ 71त11४7४ 18 १६8६९1०९ 
0न्० 8 '(केश्चित् पठितम्.'' 1116 0111708 पाक ्डदा)† स्ता फ16]1 
^, 8, ए. 89. 13. (%) ६११ 9. 3. (0) 316 पलदरुल्त् प्राणौ 06 ला व्री) 

एद९६.8]) 1711518 (९. 1479 ^. 1.), 87 ० 0०8९ (96६९०7४ 
(९. 1880 ^. {2.). 1४ 18 [लङ ६६ {116 ना188101. 0 1176 8€6607त-1 
07 116 81018 ४. €. प्रकाश (प्रषठाद) विक्रया 616. ए [€ 1204745 = फ 
{18 618१6 #€181018, 18 १९110९76. 16 1पणकाष्ना 9 ॥118 
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था 
दसेनोढ श्व दासी या सापि दासीत्वपाप््रुयात् । 

यस्माद्धतो प्रदुस्तस्याः खाम्यधीनः +पतियेतःः ॥ 

८0707161 17110 {116 †९ड( ग [81818 1128 10 @8106त 1४ - 

10118166 170) 118 1€लिला८८8 10 प्रकाश, हटायुष कपत पारिजात, र 110 

7111811 {11616007 06 1९ त्त् ४8 € 11161 {11811 [{,91;81010116.1.8., 88 

31116 1 #{#1. 7. #. 916 (78101. 2 (2/140104751)"4) * ०1. 1.) 

7. 296, 306, 309). 11116 10 ०1 कामधेनु 1० कस्पतङ 18 81107) 7 

{0 8]]त510118 {0 #116€ कपा €ा' 11 ब्रह्मचारि काण्ड, 0. 3. 

खामिप्रसादात् विक्रयाच्च यलछभ्धं दासेन तदासधनं खामी नार्दति । 

यत्त प्रकाशं स्वामिना दासे विक्रीतं, यद्वा खविक्रये दान मूस्यवया लन्धं, यद्रा 

प्रसादस्वामिना दासस्य कृते दत्तं, तत्न दासभनेऽपि स्वामी प्रभुरिति प्रकाश-हखायुध- 
कामघेनु-पारिजातप्रभतयः । 

'प्रकाशविक्रया्च् तत्स्वामी धनमर्हति इति कैश्चिद् पठितम् । तदपि प्रकाश- 
विक्रयाद्यथं धरन तत्खामी दास एवाहति. न दासथरमोस्तत्र प्रभुस्रमिति, खरसखण्डनेनापि 
प्रतिप्रसवपरतया । अन्ययानयथक्याद्वयवदारविरोधाचोपेश्ष्यम् ॥ 

1. मनुः; इति वि, र., १५०; मयुस्खतो नोपरमभ्यते 

2. त्व 01" च, चि, वि. र., १५० 

3. दासात्छत्वमाप्नुयात् (भपराकरे, ७८८); साऽपि दासौत्वमाप्नुयात् (स्म. च., 469; 
वि. र. १५०); सापि दासत्वमाप्नुयात्-उ, 

4. प्रमु 071 पति, बि. र.) १५० 

5. ^. 9. 13., 9. 13. (४) 214 =. 13. (9) ९1४८ एृ९ क {1718 ॥116 ९०0- 
1116111 ]117#€व ए€10 फ, सलौ) 18 ६108€80{ 10 छवा क्षाप8९ 008, णत् 

18 11611169 काप्रा (॥16€ (जापतााला दा 11 वि. र.) प्, १५०- १५१ 

दासिनेति-यो यस्य दासः तेन तददास्यपि परिणीता तस्य दासी मवतीत्यथः। दास- 
पदेन प्रथमेन सप्रतियोगिकदासत्वस्याभिधानाद दासीत्यत्रपि सेव । तत अदासी द्विविधा-कस्यापि 
दासी न, कसयचिददासी वा। उभयत्रापि सामान्यतो तदपेक्चषणीयानुमतेरनुमतिरपेक्चणीया। 
यदि द॒ [नजो] ग्युया कस्यापि यान दासी सा अदासीयमिमतम्। ततच्रापिया कस्यापि 
दासी तस्यामपि सामान्यतो विशेषतो वा । खामिसीकारेण दासीत्युक्ताया [दात्यक्ताया 
ऊढाया भिवाहयितर [विव।हपितृ] खामिखत्नास्पदत्वं भवितुम्हमेव [मयेव | । तच्च न्यायाद 
राज्याद्वेति [म्यायाद्वाक्यगत्या वेति, 07 म्बायद्वाराद्ा भव्येव] फलतो न कश्चिद्विशेषः ॥ 

इति श्रीसान्धिविग्रहिकमटृह्द यधरा्मनभट्श्रीलश्मी घरविरचिते कत्यकल्पतसौ 
दासनिमोश्चपवं ॥ [^. 8. ॥., 8. 13. (४)] 
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अथ दास्याधिकारिणः 

तनन नारदः [८, ३९. 

वणानां प्रातिलोम्येन दासत्वं न विधीयते । 

सखधमेल्यागिनो ऽन्यत्र दार बहासता मता ॥ 

काल्यायनः [७ १५, ७१६, ७१९, ७१७, ७१८] 

सखतन्त्रस्यासनो दानाहसलवं दारददभगुः । 
क [क न्दी भ, $ 1. ̂  

लिपु वर्णेषु विह्ञेयं दास्य ' विप्रस्य न कचित् ॥ 

वणानामानुरोम्पेन दास्यं न भतिलोमतः । 

राजन्यवेशयशूद्ाणां लयजतां घः खतन्तताम् ॥ 

समवर्णोऽपि किप तु दासत्वं नेव कारयेत् । 
$ ® शी गाध्ययनसंपन्नस्तदूने कमे कामतः ॥ 

[ (य् [1 रि [क @ 

ततापि नाशुभं किचिष्पङकर्वीति द्विजोत्तमः । 

ब्राह्मणस्य हि दासत्वान्नृपतेजो विहन्यते ॥ 

्षतरविदरशुद्रषमेस्तु समवर्ण कदाचन । 

कारयेदासकमोणि श््राह्मणं न बृदस्पतिः ॥ 

तदूनं" इत्यत्र शीलाध्ययनन्यूनं ब्राह्मणं शीकाध्ययनसंपन्नो ब्राह्मणः 

कमे कारयेदिति योजना । कामतः तदिच्छया । (अश्युभं' विष्मृत्तञ्चोधनादि+। 

1. चिप्रे न बिद्यते-वि. र. पाठः (१५२) 

2. हि 97 च-वि, र. 

8. जक्षणं-बि, र.; बाक्षणो-उ, 

4, मिण्भूत्रेण शोधनादि-नि, 



म्यवष्टारकाण्डे भृतिषिधिः ३९. 

(तिद्शद्रषमे' इलयादि, क्षत्रादिषर्मः' ब्राह्मणं दासकमाणि न कारयेदिति 
बृहस्प तिमेन्यत ₹लयथेः ॥ 

परुः (८, ४११-४१२। 
ब ®^ $ न्दे ४ ® पे ^~ 2 = 

्षलनियं सेव वेश्य च ब्रह्मणो हतिक्र्षिता । 
विभयादानरशस्येन खानि कमणि कारयेत्ः ॥ 

1, चि 01018 धमः 

2. {11116 ६0९९ -८0ा 16111 ए 13 8प])])11€त 111 14611168 0108 

४ उ, बि. स. 8.4.; श्त द्. 

. >. 3.) ४11 >. 13. (४) €) [1 [ला ज त्रा, ध€ णि(क्ा 

८०ापाालातणाफ) पला 18 एल ४ कलृकत्वै पटला ज पीप 

वि्यादरलाक्रर) १५२, ॥#1108€ ४2115118 816 87101 व) 80४16 1012614 618. 

शीलाप्वयनसेपन्नो ब्राह्मणः [शीङाप्पयनसंपन्नं ब्रायरणं | इच्छन्तं [न तदूनं शीलाध्य- 
यनन्यूनं [त्राक्षणं] कन कारयेत् । तता (नाञ्चभं" निण्मूल्सोधनादिकं न कारयेदित्यथः । न 
विटद्द्रधर्मस्वपि क्षन्नियवेस्यश्द्राणां ठस [म गुणानामपि सावण्यंऽपि कदाचिदास-खामि- 
मावे भवेत् । ब्राक्मणस्तु सवर्णं समानगुण न क्रारथेदिति बरृहस्पतिभन्यते इति पारिजात 
हखायुधस्वरसः । अत-विद्-दमद्रधर्भस्तु बराह्मणः [णो बाक्षणं दासकर्माणि न कारयेदिति 
विज्चानेश्वर [सक्ष्मीधर्] सरसः । सर्वश्चायमयं उपग्राह्य एवेति ॥ 

111९ 81108110711011 ० विज्ञानेश्वर 101 लक्ष्मीधर 18 20817110 २8 {116 

णाल 1188 10 ल्ास्8 011 1116 80] (€ मिताक्षरा, २, १८२) 

1201. 1. ४. 1421168 161५166 ०1 {118 [888२6 10 €8181011511 116 

0110111 9 विज्ञानेश्वर ॥ लक्ष्मीधर (125८0) 0 10/14/7170 द5(1*4, †, ]. ५89) 

18 प्11] 7811९. ७९९ 7 11{1-५4 १८८८१01५ (0 दानकाण्ड, ]]2. 2५-33. 

()11 1111; 8प0]६९॥ 71112 ण11578 (ग्ववदारप्रकाश्च ४०७) 0108€1४68- 

'दारबदासता' इति वचनात् | याज्ञवस्क्य, २| ब्रा्मणस्य सवणं प्रसि दासत्वं प्रास्तं तन्निषेषाथमाह 
काल्य।यनः-'सवणंऽपि हि विप्रे तु दात्वं नैव कारयेत्" इति । यदि ब्राक्मणः सखेच्छया दायं 
भजते तदासौ भद्यम कम न कुर्यादित्याह स एव, ““शीलाध्ययनसपने” इत्याद | बसात्परोप- 
कारः कतम्य इति विधिः तत्तस्मादूनं कमं मभ्यमोत्तमन्यतिरिक्तमपि कर्म॑ "कामतो' बेतनमन्तरेण 
खेच्छया पसेपकाराथं कुयादिःत्यथः ॥ 

8. खानि कमणि शतियवेदयना्ुक्तानि [^. 8. 8. 8. 8. (2), 8. ?. (7), 
ज; द, वि. र., १५२। 

@ च ५. (1 न 'मान्रथंस्येनः अनुकम्पया । "खानि कमणि" इति भचनात् दास्यं न क।रयितभ्या 

गर्हितोच्ि्टमाजनादिति-मेधातिधिः 
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दास्यं तु कारयेन्पाहाद्" ब्राह्मणः संस्कृतान् द्विजान् । 
अनिच्छतः प्राभवत्वाद्रान्ना दाप्यः शतानि षट् ॥ 

शूद्र तु कारयेहास्यं क्रीतमक्रीतमेव वा। 

द्रास्यायेव हि खषटोऽसां खयमेव खयंदुवाः ॥ 

शप्रभिवत्वात् प्रभुत्वात् । 

विष्णुः [५ १५९. 

क ~ ^) प 

यस्तूत्तमच५॑” दास्ये नियोजयिः तस्यो्तपसादसो' दण्डः ।' 

काल्यायनः (७२६-७२९। 

आदव्रा्राह्यणीं यस्त विक्रीमीयात्तथव च। 

राज्ञे तदङरतं कार्थ दण्ड्याः स्थुः सवे एव ते ॥ 

कामाततु संथितां यश्च दासीं कयात्कुलश्धियम् । 
"संक्रापयत्तथान्यत्र ""दण्ड्यस्तचादरतं मवेत्" ॥ 

1. लोभात्-दइति मेधातिथिपाटः 
2. दण्ड्यः-मेघातिथिः; विषादरद्गाकरः. १५३ 
3. शप्राभवत्वात्' प्रसुत्ात् । 'संस्टरृतान्' श्षीटलाध्ययनसंपन्नान् द्विजान् अनिष्छतः सखप्र- 

भुत्वादृद्धिनानुचितकमाणि कारयेत् स राज्ञा षद्पणशतानि दण्ड्य दत्यर्थः-- 707९. “अनिच्छतः 
इति बचनात् इच्छतामस्पो दण्डः- मेधातिथिः 

4. ब्राक्षणस्य स्वयंभुवा-मेभा; बि. र. 

$. च्रं तु क्रीतमक्रीतं वा जघन्यमपि कारयेदिवयर्थः- 7/0, 
6. बणान्-मृद्रि. विष्णु, प्र, २५ 
7. नियोजयेत्-मू. विष्णु. 
8. साहसं-वि. र.) १५४ 

9. मस्तन्त्रस्य खामीच्छया दासत्वं प्रातिलोम्येनाऽपि प्रतिपादितं भाकण्डेयपुराणे 
इरिश्वन्द्रोपाख्याने । अत पव काल्यायनादिभिः प्रातिलोम्येन दासत्वनिषेधे खतन्तपदमुपात्तम्- 
1010. 

10. संक्रामयेद् थान्यत्त-ज, द. 
11. दण्ठ्पास्स्युस्संवं एव ते-ज 
12. कामादिच्छातः | यस्त्विच्छयोपगतामपि कुललियं दासीकुर्यात्, भग्यसे वा समरष॑- 

येत्, स दण्ड्य इव्यर्थः । ^. 8. 8. 8. 8. (४), वि, र, १५४ 
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बारपात्रीमदासीं च दासीमिव भुनक्ति यः । 

परिचारकपनरीं वा प्राप्नुयासपूवसाहसम् ॥ 

विक्रोश्रमानां यो भक्तां दासीं विकरेतुमिच्छति । 
अनापदिस्थः "शक्तः सन् प्राप्नुयादद्विश्षतं दपम्" }; 

[द् ®> श, 

इति महाराजाधिराजश्रीगोगिन्दचन्द्रदेवमहासान्धितरिग्रहिकेण 

भष्ृटृदयधरात्मजन भटृश्रीटक्ष्मीधरेण विरचिते 

कृत्यक्ररपतर व्यवहारकाण्ड 
दास्याधिकारपव' ॥ 

किरिः. कदि चकः "करे ̂ -विविकेषिकककि 

1. शनृ;-ज; सन् शाक्तः-स. 

९. 'बाठधाचीं' बालस्य स्तन्यदानेन पोषणं कुर्बाणाम् । "अदासी" निक्षिपतां शरणागतां 

वा । (परिचारकः सेवकः । “विकोशमानां' नाष्टं विक्रेतग्येति वदन्तीम्। 9.8. (0), द 

870 षि. र.) १५५. | 

8. 4. 9, 8. 8.8. (४), ज, द-एति भम्युपदयाश्चश्रषा-बि, उ, स. 



६२ 
अथ वेतनस्यानपाक्रिया 

तत नारद्; [९ ९.२] 

"भृतानां वेतनस्योक्तिदानाधमनगिक्रमेः । 
बेतनस्यानपाकयं तद्विवादपदं स्मृतम्" ॥ 

मृताय वेतनं दात् कमेखामी यथाकरतम् । 
आदा मध्येऽवसानेः बा कमणो यद्िनिधितम् ॥ 

शभृतावनिश्चितार्यां त॒ 'दशमागपवाप्तुयुः । 

ङामगोवीयसस्यानां' दगणिगगोपक्रषीवरा; ॥ 

"गोवर" गवां सारभूतं क्षीरमिलधैः। 

1. भ्रताय-ज, द. 

९. बेतनं दग्रात्-ज, दः; बेतनस्योक्तो-मु. ना. स्मु., १५१ 

8. दानादानविभिक्रमः-मु. ना. स्म; विक्रये-बि. र.) १५६, 1. व, 
4. अणा पाषा 11 ॥, 8. 8, ५, 8. ॥. (४) 
8. विरामे च-वि. ₹.; १५६ 

6. कमणा-द 

7. भृतावनिश्ितायान्दु-वि. र. मु. ना, स्म. भरताय निभतागां-उ, 

8. दश्चभागं समाप्नुयुः-वि. र. मु.ना. स्मृ 

0. गोचीजसस्यानां-मु. ना. स्प, 

10. ^. 8. 23. 8. 3. (४), ज 870 द 11602 10 1118 €7.])12.1121101 

{16 6 (कालाद) फ 1116] 18 1वलापादछ की वि 171 

वि. र., १५६-'यथाङ्तं' ययाव्यवस्थापितम् । कर्मणस्त्वादो मध्ये अवसाने वा, चतुर्थपादे पञ्च- 
पाष्टिंश्तिरिति पटित्वा, व्याख्यातवान् भादो पञ्च, मध्ये सत्त, अवस।नेऽष्टविंशतिरिति कमेण 

इति पारिज्ञातः ॥ (116 ०18 70 चतुथपादे ४० ग्पाल्यातवान् 1९ 7013817 

111 वि, द्; १५६. 
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याङ्च वट्यः [२, १९४-१९६] 

दाप्यस्तु दशम भागं वागिञ्यपश्रुसस्यतः। 

अनिधिदय मतिं यस्तु कारयेत्स पहीसषिताः | 

देशं काठ च योऽतीयात्मे कुर्याच्च योऽन्यथा । 
त्न त॒ खामिनरूछन्दो ऽधिकं देयं कतेऽऽधिङे+ | 

यो यावल्छुरूते कमे तावत्तस्य तु वेतनम् । 
उभयोरप्यसाध्यंः वेत्साध्यं कुर्या्थाश्रुतम्? ॥ 

(तत्र भरतिदाने । सखापिनशच्छन्दः' इडा 

बृहस्पतिः [ १६, १-२; 

तिभागं पश्चमागं वा गह्ीयास्सीरवाहकः। 

1. महीश्रता-इति विश्बङ्पपाठः; ज, द, च. 
९. सयंचन दद्यादिति शेषः| अपरिभाष्य वाणिज्यं पाद्युपा्यं कृषिं वा कयेति तस्य 

तदुतन्नोपचयदशमभःगभाक्लवमिलययवसेयम्-(चिश्वक्यः) 

यः कमभरतिमवस्थाप्य खामी वाणिञ्यपञ्चुपाखनकृषिकमौणि कारपरेत् । स तस्यैव 

[तसे] बाणिच्यादिफलतो दशमे भागं मदीभ्रता दातव्य इव्यथः |^. >. 1., ६. ॥. (६), 

ज, द; वि, र,; १५७. 

3. कृतो-ज, 

4. कतव्योचितदेरकालगवतिक्रामन् न्युनप्वादिनाऽग्यथा कुवन् तकः सखामिनश्छन्देन 

इच्छया भतिं कमते । स्वाम्यपेक्षितं चाधिक्रं कुवन् अधिकां शतिं लमेत इत्यथः-^. 3. ॥3., 
9. 1. (४) ज, दः; वि. र. ६५७. 

१. 'प्यशाज्यं चेच्छाण्ये कुय।त्' इति विश्बरूपपाटः 

6. अनेकपुषख्पैः यत्साध्यं कर्म, तत्र चोभयोरप्यब्ये कमीनुरूपेण वेतन॑देयम् । यत 

ठ सखामिकमकारयोरभयोरन्यतरस्य वा ॒साध्वं मव्रति, तत्र यथाश्रुतं यथाविहितं वेतनं कार्थ 
मिथः । तदमिधानभ्म्रे। पारिजाते वु (उमयोरपि' इत्युभयग्रहणमनेकोपलक्षणा्य, तेन 

द्रा भ्यामशक्यकर्मणि तदा यो श्रषयो यावत्करम करोति, तस कमौनुरूपेण वेतनं देयं, साध्येत 
यथापरिभापितं देयमिति व्याख्यातम् । एतेन साध्यमिति पदस्थाने 'साध्ये' इति पदमवगतमिति 

लक्ष्यते । ̂ . 9. 13. 9. 8. ()) ज, द, चि. र. १५७. 
51 
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1 
भक्ताच्छादगृतः सीराद्धागं ग्रह्वीत पञ्चमम् । 

जातसस्यात्तिभागं तु प्रणृह्ठीतापधाम्तः ॥ 

` "उपधा! व्यापारफरम् 1. 

आपस्तम्बः (२, २८, २-४] 

शद्रसतः कीनाश्ञस्य कमेन्यासे दण्डताडनम् । तथा पशरुषस्य । अवरोधनं 

चास्य पशूनाम् ॥ 

द्मनुः [मनुस्मृति, पूवाध, ८, १५७] 

सप्द्रयानङ्रशका देशकाखायथ^दर्विनः। 

नियच्छेयुभूरतिं यांत स्रा स्यालागदरता यदि॥ 

नारदः [९ ४] 
} $ ब्द १५. [ख [0 ९ 

कर्मोपकररणं चेषां क्रियां परति यदाहितप् । 

आप्तमविन तद्रकष्यं न जंद्ययेन कट्[चन ॥ 

1. "उपधा! उपायमेदः-1. 4. 

%. अत्रेयं व्यवसा ८द्यवति। (उपधाः व्वापारफरन सस्यादिना शतः तेन भक्त 

स्छादनमभृतादम्य इत्यथः । नारदीयञ्च सीरवाहतरभतक्विषयम् ।-^. ^+. 1. 8. 1. (५) 

ज, द, चि. र.) १५८. 

8. अवशिन शति मु. आ. (€. पलपल, ]). ९४); 'अयामावात् नाथदण्डः'' 

इति उल्वखा (1. 104) 
८युद्रसतः' पलायमानस्य 'कौीनाशस्य' हर्वा्कस्य दण्डेन ताडनम् । तथा पञ्युपाट- 

कस्य दण्डताडनमप्ररोधनञ्च । अस्य पञ्यूनां पश्चवरोषनं काथमिचयर्थः ।- ^. >. 1. 8. 1. (६), 

पि. र. १५८ 

4. बेदिनः-ज, द, स | समुद्रयानङुरला इति वाणिस्यविज्ञपुरुषोपट्चणपरम्- 74४. 

6. ज्रिवोपकरणचेधां क्रियां मल्मल्युदाहृतम् । तत्छभत्रेन कुर्वीत न जिक्षेन समाचरेत् ॥ 
इति मु. ना. स्म्र., १५१ (उपकरणं योत्क्रादि। "एषां" स्वामिनाम्) क्रि" कषिरूषां 

प्रति यदाषितं” सर्मर्ितिम् । तदापप्रभावेन श्येरवेश्चणीयं न तु जेदययेनः शास्येनेदयर्थः | 
1074., बि. र,, १५९. 
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बहस्पतिः [१६ ३, ५] 

भृतकस्तु न कुर्वीत खामिना शादयपण्वपि । 
[ख श, (५, ३ © 

भृतिहानिमबाप्राति ततो बादंः प्रवतत ॥ 

गृहीतवेतनः कमे न करोति यदा भृतः । 

सपयेश्ेदमं दाप्यो द्विुणं तच्च वेतनम्" ॥ 

याब्गवरक्यः [२ १९३] 

गृहीतवेतनः कमे लयनन् द्विगुणमावहेत् । 

अग्रहीते समं दाप्यो भरले रक्ष्य उपस्करः ॥ 

(भृलयेः' भूतकेः । (उपस्करः! उपकरणम्, काङ्गखादौनां योक्तादि 

नारदः [९ ५] 

कपोङ्वेन प्रतिश्चूलय कार्यो दत्वा भूतिं छात् । 

भतिं गरदीत्वाऽङ्कवोणो द्विगुणां शतिमावहेत् ॥ 

काल्यायनः [६५७) 

कमारम्भंतु यः कृत्वा सिद्धि नैव तु कारयेत् । 

बात्कार यितव्योऽसावङ्कवेन् दण्डमहेति ॥ 

1. समर्थश्रे्न करोतीति सम्बन्बः-7014,, वि. र,, १५९, 

2. “द्विगुणं” वेतन “आवहत दयात् । 'समर" परिस्थापितादनभिकं, न द्विगुणमि्य्थः। 

तेनारभ्य कम त्यनन् गरहीतबरेतनत्वागृही तवेतनाभ्यां द्वियुणवेतमे समवेतेन दापयितभ्यः । भ्भूयेः, 

हइक्वाहकादिमिः । रक्ष्यः” रक्षणीयः । 'उपस्करः' कुदाल्लङ्गलदि+ ॥ (^. 3. 13., 8. 7. 

(४), न, द, 2114 वि. र.; १५९ 1116} 8प्एश्््षप+€४ कुदाल्पाक्कादि; {01 € 

1४४६ 010. 



५०४ कु्यकदस्पतश्ः [६ 

बहस्पतिः [१६ ७] 

रतिश्च न ङ्याः स कायः स्याद्वलादपि । 

स चेन्न इया्तस्कमे प्राप्बुयादृद्विशतं दमभ" ॥ 

भवः [८) २१५] 
भीः ¢ भ ८. (क 

भृनोऽनार्तो न कयाचो दपास्कपे यथोदितम् । 

स दण्ड्यः कृष्णलान्यष्टौ न देयं चास्य वेतनम् ॥ 

[तथा, मननु; ८; २१७, २१६. 

यथोक्तमाः खस्थो वा यस्तततमे न कारयेत् । 

न तस्य वेतनं देयमरपोनस्यापि कमणः ॥ 
(कप 

आस्त॒ इर्यास्खस्थः सन् यथाभाषितमादितः । 

सुदीधस्यापि कारस्य तद्धमेतेब बेतनम् ॥ 

(अना; अनापमः । 'अल्पोनस्य' अस्पावशिषटस्य! ॥ 

1. उ 2114 }. ¶. 168 बृहस्पतिः, 1१६ ^. 9. 13. ४11त 8. 2. (४) 1680 

बृद्धमनुः. म्यवहारप्रकाश्ा; ४९९ 7711104 प८९8 {176 पप०१९0] {118 कियद् द्रव्यं 

दण्ड्य इत्यपेक्षायां आद बृद्धमनु-दृस्पती. 1४ 18 10011 711 116 परिरिष्ट-मनुक््काः 

४) [2९11060 10 € (11011808 €0111071 ° मनुस्मृति, प्रू. २८; ए 1616 11 

;8 0 70) बृद्धमनु ५४ 4१०१४९१ 11) स्मृतिखन्द्रिका [}), 413]. 

¢, ^, 8. 1., 3. 1. (४)-1त वि, र.) १६० ६१५ 1616 {1€ ९006111 

(1101 पात 11) € उ 10 प]))-इदं प्रतिश्रवर्णं काल्यायनेकवाक्यतया कमारम्भं च न; 

तलाद् मयुः 

8, ^. 8. 1., ५7 8. #. (४)-218० वि. र; १६०-अनातेः [अनापननः] कम- 

करणहेद्॒राजदेबो पधातरदितः । 

4. ॥. 8. 1. 14 8. 1. (४) [910 वि. र, १६०-१६१] ४११ ॥116 101. 

10108 60 ला) ४8) श 1116]1 216 10188118 111 उ, 01167 0 क1718611}018. 

न कारयेसखयमन्यद्वारा बा । 'अःपोनस्यः किञचिदपरिसमातस्य । यस्त्वार्तिवशात् 

लक्तकर्मा सुस्थो भत्वा व्मवस्थापिततं कर्मं करोति स [ठ्] दीरपेणापि कलन वेतनमामोती यथः ॥ 
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नारदः [ नारदीयमनुसंहिता, ७, ७) 

काकेऽपूर्मे यजन्कमे भतेनांशमवाप्ुयाव् । 
खामिदोषादकरणे यावदृभ्रतिमवाप्तुयात्' ॥ 

विष्णुः [५) १५२-१५९। 

भृतकशचापूर्णे काटे भति यजन सकरमव मूर्यं जह्यात् । राज्ञे च पणशतं 
ददात् । तदोषेण [च] यद्विनश्येत् रख ।मिने [देयभ् | । अन्यत्त देवोपघातात् । 

खामी चेदभतक्पूर्णे काठे जघ्लाचतस्य सवेपेव मूर्यं दचयात् । पणशतं च 
राजनि । अन्यत्त भृतकेदोषात्" ॥ 

गारद्ः (९) ९ 

भाण्डं उ्यसनपागच्छयदि बाहकदोषयः। 

दाप्यो यत्तत्र नष्टे स्यादनराजकरनासनेः ॥ 

णदपमनुः 
प्रमादानासिते दाप द्विदर।हनारितम् । 

नतु दाप्यो हून चोरेदेग्धपृदं जलेन वाः ॥! 

बरदृस्पतिः १६) ९] 

प्रसुणा विनियुक्तः सन् भृतको विदधाति यत् | 
तद्थमशरुम कमे खामी तत्रापराध्तुधात् ॥ 

1. अतेरखण्डायाः । तेन तदोपयागे कियत्यपि श्रप्तिनं देया। यदा स्वपूणं एव क।छ 
स्वामिदोषात् दयागः, तदा यावककरृतं तावतो भूर्थिं भत इत्ययः ॥ 1८7८. 

2. भृतिं कम॑मूस्यं वेतनं यजन् स्वामिदरोषविरदेण । (देवात् देवोपघातात् । 1814. 

8. "भाण्डं" मृतकव्यापायंमाणं द्रव्यम् । ¶्व्यसरन॑' विधरनम् | ववाहदोषतोः भ्रतकजन- 

दोषतः ॥ (107८; वि. र. १६२.) (दाप्यो' यत्र तु नष्टे सात् । 107८. 

4, व्य. मशूस्त, ९५. 1९.16) २१२; (11008, 6411. ० 41014 

59}, परिशिष्ट, २८; द्रोहो ' देषः । “ऊट' अपहृतम् व्य. मयूखः, २ १२) 

ए. ^. 89.18.) 9. 13. (४), ज, द पचि. र.; १६२-द्रोहनारिपत' आशयापरयध- 

नादितम् । हृतं चोरेदग्धमूदं जटेन वा” इत्यनेन श्तकदोपरव्यतिक्रमेण विधटितमुपलश्ष्ये । 



४०५ कुव्यकल्पतरः ६२ 

तटम्" खाम्ययैम् । "अशभ चोयादि'। 'अपराध्वुयात्" दण्डादि- 
भाग्भवेत् | 

याङ्घवसक्यः [२, १९५ 

°अराजदेविकं नष्टं भाण्दं दाप्यत; बादकः । 

्रस्थाननिघ्रहषैव दाप्यः स्यादूद्वियुणां शरतिम्ः ॥ 

"हद्धमनुः 

यः फपक्रखे दप्रत्ति न इादित्रनाचरत् । 
उदधृलयान्यस्तु काथः स्याः! स द्यो द्विगुणां भृतिम् ॥ 

याज्ञवल्क्यः (२, १९८) 

प्रक्रान्ते सप्षपं भागं चत्त पथि संलयजन्ः। 

भतिमधपयं सवा नदाप्यस्याजकोऽपि च | 

महस्यपुराणे राणे [२२७, ६] 

मूदयमादाय या विचा शिखिं न परयच्छति। 
दण्ड्यः स मुटयं सक्रठं ध्रपज्नन -पहााक्षता॥ 

1. 1714., ४१त-खाभिन एव ततर दोषो न तु भृतकस्येव इत्यर्थः । 

2. अराजदेविकानष्टम् रति विश्वङूपपाठः | '्रखानवि्नकरता च इति च तस्य पाठः. 

3. ^. 8.1., 8.13. (४); ज; द, भ्पपतवि. र, १६२-असजदैवकादित्यनेन भरतलेषै 

उपलक्ष्यते । प्परस्यानविन्नकृत् वेतनं गदीत्वा कमकाटे अप्रखाता वीहक इत्यनुषङ्गः । 

4. दि 01{ {18९६0 11 {1८ (10 एए] 9111४. ९, परिशिष् 

५. 'सन्त्यलेत्" हति विश्वरूपपाटः 

6. [8 1} {~ 1. 3 20०४९ | अल च प्रकान्ते पथि भधपये इति पदेः सुरखभाम्य- 

प्रभूलयोपादानदुकभान्बभव्योपादानसमया विवश्िताः । तेदु यथायग्रे सत्तमचलुथभागं सर्वभरतिं 

वाकाः दापयितव्या ! [प्व खाम्पपि एषु सगरे व्याजकरः सन् दापयितव्यः] यत्त पूर्य 
द्विगुणश्तिदानधक्तं तत् सवया गृलमोपादानसंमव इयविरोधः ॥ (वे. र.) १६; ज 00118 

{6 86161166 प 1८१९8.) = 

¶ म्टीभृता-8. प.: चि. र. १६३ 10166 1 € 16६01 मदीक्षिता, 



्यधहार कः वेनेनद्यानपाक्रिया ४०७ 

नारद्! [९) <) ७-८ | 

अनयन् भारयेत्वा त माण्डत्रान्यानकाहने । 

दाप्यो भृतिचतुर्भागं समधमेपमरे त्यजन् ॥ 

अनयन् बाह रोऽप्येवं सषिहानि सपराप्दुवत्' : 

द्धतः 

पथि रिक्रीय तद्धाण्डं बणिगृभरयं यकर्द | 

भगनस्यापि देयं स्याद् मूतेरपं भेन सः ॥ 

काल्यायनः [६६१. 

यथाच पथि तद्धाण्टमासिः 7 हियेनत्रा 

यावानध्वौ गतस्तेन तावती लभते मृतिम् ॥ 

'आसिध्येत् अवरुध्येत् । 

नारदः [९ ) ६ |] 

भृतिषद्मागमामाष्य "पाय युम्यभृतं यजन् । 

अददस्कारमिला त सादयां मृनिषाव्रहेत् ॥ ` 

(मृतिषडभागं' इदयादि--यो मूलकः ` आभ्यः गच्छामीति संपतिप्र 

पश्चाहमनोपक्रमे पथि रियतं युग्यभतं स्या) असां उक्तभृतेः षड्भागं द्प्य 

इत्यथेःः । 

1. ॥. 8. ‰3., 8. 3. (४); लात् वि र. १६४--ध्वत् ना€ (ण्फााला- 

{द7फ-“माययिता माके ग्रहीत्वा । 'माण्डवान्' खामी । धयानवाहने' अश्वादि-वृपादिस्पे ! 

(मारकः, भारकगरदीता | 
2, 1014 -“अगतस्यापि' यानद्रन्तव्यमगतस्यापि । 

8. 104 -'आसिष्येत' अवरोधविषयीक्रियेते । 

4. "पण्यं युग्यकृतं त्यनन्” इति मु. ना. स्रु, ५५२. ॥ 

५, ^. 8. ‰., 8. 4., 8. 9. (&)) पज) "8 शला 86 चि. र.) १६४ 

51})8111प्१6 {1138 (छा लाक्ष 07 का #ि1111816त ५००५८ एषठ, ति, 

५1 स, यो भृतिमाभाष्य "गच्छामीति प्रतिश्याय, पथि युग्मं तिभाष्डादि वयजेदसो 

| भसाधुत्वात् ] उक्तथ्तेः [स तेः] षद्धभारग दाप्य इति प्रथमखण्डाथः । साम्यपि भदद दूव्रनति 

भृये पथि भतिमददत् सोदयां शतिमावेदिति द्वितीयखण्डायः ॥ # 



४०८ कव्यकस्पततशः [६२ 

कृते कमणि यः खामी न दचा्रेतनं भतेः। 

रान्ना दापयितव्यः स्णटरिनयं नारुरूणनः ॥ 

कल्यायनः [६६०] 

ल्यजेत्पथि सहायं यः श्रान्तं रोमातेमेव वा) 
-पराप्सुयात्साहसं एव प्रापे त्यटपपालयन्ः |! 

६२.(भ) अय पण्यक्वि। 

तत नारद; [५) ९५९; पूवाधमर" 

शुर ग्रहीत्वा पण्यद्ली नेच्छन्ना द्वियुणं चेत् | 

अनिच्छन् शुरकदाताः्पि शूरः हानिधवाप्तुयात् ॥ 

स्मृतिः" [बृहस्पतिः १६, १३) 
व्याधिता सश्रमा' व्यग्रा राजकरायेपगायणाः। 
'आपन्तिता च नागच्छदवाय्याः कडवा स्वेता! 

1. ^. £. {1}, 1. (५), जक्णव दे) पल फल्] च नि. र, १६५ [178 

{1118 0011700€)}{, +$ 1116८11 1४ 91081 7) {€ नलाय) स्वामी माम उयह्- 

मपालयन्नेव शान्तं रोगात वा भरतं यनेत् सति रासा दणय्य इव्यर्थः | 

* [01॥., इति सप्रक्रियसान्धियिग्रहिकमट्ृद्दयधरा्मजमद्रलक्ष्मीधरयिरनिते कृत्यकत्प- 

तरो वेतनस्यानपक्रियापवं ॥ ज | 11५ प्य् लात् ५ प 4/4 18 {1८1 111८ 

810 -86९11 ,}) ५1 पण्यस््रीविधिः 

2. नारदीधमञुसदिना, ७, २० । शुल्के वेतनम् । 

8९११९ 1५ 13111५5} प्# 1४ उ्यवदासंनमेय, २१८, सरस्टतीविदास, 

]). 300; दाक्ष) २; २९६) 8८1 11368 11 10 पपि्प्तृष् 

4. सभ्रमा-स्मु. च. ]). 181 

५. कर्मद, स; धर्म-स्मु. च. 
6. अमन्त्रिता-द 
7. "अदण्ड्याः इति मिताक्षस, २, २९१. 
8. ^. 9. ॥.; 16 3. 1. (४) ५त् [€ ९०८1१५४ ; हुलक" वेतनम् | 

'अवाच्याः निदधषा। बडवा" पण्यस्री । 



प्यार काण्डे धेतनस्यानपाक्रिमा ७०९. 

मत्स्यपुराणे [२२७, १४५] 

गृहात्वा वेतनं बेहया रोभादन्यव्र गच्छति । 

भाट न दादाप्या स्यादनृहस्यापि भाटकम् ॥ 

नारदः [९ १८ उत्तराषेः, १९] 

अप्रयच्छस्तथा श्रकमनुभूय पुमान् ल्यम् । 

अक्रमेण तु संगच्छत् ^पातदन्तनखादिभिः । 

अयोनौ यः समाक्रामेद्रहूभिवापि वासयेत् । 

शुटक स ऽष्युणं दाप्यो विनयं तावदेव तः ॥ 

मरस्य पुराण [२२७, १४६-१४८] 

अन्यघ्नुदिश्य यो वेश्यां नयेदन्यस्य कारणात् । 

तस्य दण्डो भवेद्रान्नः सुवणस्य च माषकम् ॥ 

1. (तां धनं दापयदयादनृदस्यापि भारकम्!इति अपराः (पू. ८००, याश.) २,१९४); 

दण्डस्यापि च भारकम्-. च. 

2. ^. 8. 13., 9. 8. (४) ४1१ चि. र., १६६ ६4 ९ 01071610 {-"अनू 

दस्य” भुजङ्गस्य । (भारक शुस्कम् । तच द्विगुणम् । 

3. [1716 रक्षो उ वनाए8 भ/4405001, ]). 188, एणा 80 

7116 &इ 9 ९0प्ाातर{01) 07 € 0781; 1217 0 अपराके (1. 800) 811 

वि. र, १६६. 

4. “घातयस्व नखादिभिःः इति अपराक्रमाष्ये, विवादरल्लाकरे च. 

5. ^. 9. 8.8. 8. (४); ज, द श्प चि. र.; १६७ त् 16 (0. 

71611191 -'भक्रमेण' कामशाख्ोक्तप्रकारविरोधेन । “अयोनौ मुखादौ । "6माक्रामेत्” मेथुन 

कुयात् । भाक्मायं मारयित्वा "बहूमिः” पुरुषैः "वापयेत्" योजयेत् ॥ 
8% 



१० ष्यक रपतसेः [६२ 

नीस्वा भोगं न यो दव्माहाप्यो द्विगुणवेतनप् | 

राह्षश्च द्विगुणं दण्डं तथ। धर्मो न दीयते ॥ 

वहूनां वनतापेकां सर्वे ते द्विगुणं दमम् । 

"तस्ये दद्युः पृथग्रङ्ने दण्डं च द्विगुणं परम्? ॥ 

नारदः 

वेरयाः प्रधाना यास्त कायुकास्तदगृहोपिताः । 

तत्समुस्येषु कार्मषु निभं सेके विदुः ॥ 

[इति पण्यस्री विधवे) 

1, सप्रदयः पृथम्ाजे' दति पि र.) १६७: दद्युः पृथक्प्रथप्राक्ने' इति भपराकीः 

(८०१.) 

४. ^. 9. 1., 0. 08. (६); जद. 1. च. मात चि. र.) १६७; पि्ा18्1 ता8 

006: अत्र च द्विगुणो दमो दण्डः, सच च्िये। रज्ञे च द्वियुणो दण्डोऽत्र 

स्फुट एम 

2. 4.9. 13.) >. 1. ^) ज. द् कषत क्वि. र, १६७ {गाश ५16 {01 

10719 (९011) ५1116] 18 वला 71 उ, 1. 4. स कात् वि-प्रधाना 

इति स्रीरिङ्गनिदंश आष्रः । 'तत्मुत्थेषु" वेश्यागरोपितकामुकसम्बम्धेषु संशये वेदयाकागुक- 

चिप्रतिपन्तिने। 

4. [{ 1] ऽपाल्व 0४ {€ [ता [9 [€ कद्ापटात])#8 31 

बि. र. {116 ला 1111811011 ०{ 11118 हप्र 6611011 18 1101 1त16४{6त्, एप 

1116 &101\& 88671160 {0 दद्व दव, पपरह {16 [णद्ठाल्म् लात्. [+ 18 101 

11866 71 क्षाफ़ € रलाहाताा 04 + ददतव 1111{ [ए {16€ मिताक्चय 

(२, २९२), अपराकं ([. 800), स्मृतिचन्द्रिका (1). 4892), ग्यवहारनिर्णय (२१९), 

पराश्रमाधवोय, (३२४) विवाद्रल्लाफर, (१६७) 811 त्यवहारप्रकाशच (४२२) 

84166 11 16710 1{ 10 81908. 



भ्यवद्दारकाण्डे वेतनस्यानपाक्रिया ४१६ 

६२ (आ) अथ प्रहादिभारकविषधिः 

"नारदः 

परभूमौ गहं छख स्तोमं दसरा वसेत्त यः । 
स तदग्रदीत्वा निगच्छेत्तणकाषष्टकारिकम् ॥ 

स्तोमाद्विना द्यषित्या हु परभूमायनिधितः। 

निगेच्छस्तणकाष्ठानि न गृहीयात् कथञ्चन ॥ 

यान्येव तृणकाष्ठानि दिष्ट तिनिषसिनाः | 

विनिगच्छस्तु तत्स+ भूसखामिनि मितरेशयेद् ॥ 

व्यासः 
सेहेन तु चिरं भुक्त्वा मन्िरं डुरते तु यः। 

निगच्छतश्तस्य दार द चस्तोमस्य नान्यथा, ॥ 

कात्यायनः [६६२ ६६२ 

गरहवायोपणादीनि ग्रद्ीसया भाटकेन यः) 

स्वामिने नपेगेयावत्तावदाप्यः स भारक्रभ्र ॥ 

1. [ष्वद [1111816 0 ^. ०9. 1. 9. 8. (५) €1८. {6 

({1त87 ए 10 प]) 01118 11. स्म्ुतचान्टका 22111618 (€ गाला] जा 

11118 8प0-6९८{101 (1114८ सखामिविषय)।ण (11). 4176 ~ 180), फ 1716]। [2166९068 

पण्यस्ीतदुपभोक्तृत्िषयाणि 6८५1101) 111 {11४४ व1९३४. 

2. 1]16 11781 10 1०1५3 ५८ ना, स्न्रु, ९) २०-२.; 16 {1117त 18 

8801106 10 द्वचत 111 11८ व द्८सानि दाद् ता 1 11. 4, 71 ४6 410. 

8. 4. 9. 1.9. 3 (४), ज, द् ।५५् वि. र्.) १९८, पत ४16 जाजण्णड 

00017161112.19 - स्तोमं वासमूस्यम् । "निवेदयेत्" काभयस।पयेदिति यावद् । लामायविधेः 

रूपमिदम् । 

4. 1624.; 'दत्तस्तो मस्य' द त्तवासमूस्यस्य । 

५. “वारि, प्रखानितं प्रतिष्ठितमिह विवक्षितम् । (वि. र., १६८) 



४१२ कृष्यकल्यतंरः [६१ 

हस्तयश्वगाखरोशदीन् हीतवा भाटकेन यः । 
नार्षयेत्छतदलयः सन् तावहाप्यः स भाटकम् ॥ 

टद्धमतुः" 

यो भारयिस्वा शकटः नौत्वा चान्यत्र गस्छति । 

भारं न दद्याहाप्यः स्यादमृदस्यापि मारकम् ॥ 

नारद्; (९) २२ 
9 (१ 

स्तोमवाहीनि भाण्डानि ग्पूणेकाशान्युपानयेप् । 

गृहीतुराभवेदधभ्ं नष्ट चान्यत संवत् ॥' 

इति कल्पतरौ वेतनानपक्िया ॥॥ 

, चौखाम्बामनुको -परिरिे-प्र. २९ 

. शकटमित्ति वाह्यमातरोपङक्चणम् । “अनूदस्यापि' भावादितस्यापि । (चि. र; १६९) 

, ध्पूणकाटन्दु पाययेत्" इति विधाद्रल्ाक्ररः) ५६९. 
4. स्तोमो" गेतनम् | “व॑वो" राजदैविकम् । 'तेन' यानदेनिकमन्तरेण चिवयित॑ शकटादि 

गरहीदुरेव समाधेयं स्यादिति पूर्णकालं तर्खामिनि समपणीयमिलययंः ॥ (चि. र. १६९) 
९. 4. 9. 1., 9. 13. (४); 3. 13. (0), स-इति म॑हाराजाधिरानश्नी मद्र विन्द- 

चन्द्रदेवमह।सान्भिनिग्रहिकेण भद्ृहृदयभरत्मजेन मद्भी लक्ष्मीधरेण मिरचिते कत्यकसपतय 
भ्यवहारकाण्डे वेतनानपक्रिया[पव| ॥ ज 2114 द 1018] (ज्ानृपत€ पप, 

(क 

<= †< 

1151९40 “पण्य विधिपव,१ #11116 116 0116 188. 800९९ 76116 ४० 

एग 118 (8180 7011) 0 ९०1गृ्०ा, 



६३ 

अथ स्वामिपाटविवादः 

तन्न पद्मुः ८, २२९. २२६ 

पशुषु खामिनां चैव पाठानां च यथाकिषि। 
विवादं संप्रवक्ष्यामि यथावद्धैतच्वतः' ॥ 

भवां प्षीरथती यस्तु स दुद्यादृश्नतो बराम् | 

गोखाम्यन्नुमने भ्रयः स। स्यत्पालेऽभूते भृतिः ॥ 

स्लीरभरतः' श्षीरमत्र भ्रति्यस्य स तथा । द्दुद्यादशतो वरां" इति । 
दक्षधरु गोषु पध्ये एकां प्रष्ठ गां दुद्यादिलयः। सा' एकगोदोहनरूपा । 

भ छ क भ, 

"पारे गोपारे | "जभते" प्यरास्राच्छादनेनेनि शरेषः } 

नारदः (९, १०. 

गवां शताद्रर्छतरी पेचुः स्यादद्विशतादथृतिः । 
प्रतिसंवत्सरं गापे सदोदशाएमेऽदनिः ॥ 

1, गवादि ् पश्च'विषये शन्यतिक्रमे' "स्वामिनां बालाना च गोषालादीनां यो चिबादः, 

गोस्त्बया मे नाशिता तां मे देहीति -पाखोऽपि निप्रतिपद्यते मदीयो दोषो नाभवत्-दइत्यत्र बादपदे 

"यद्धमतत्वं' यादशी व्यवस्था ता `यथावद्' निपुणतो "वष्यामिः इत्यवधानायः पिण्डीकृत- 

प्रकरणोपन्यासः-भेधातियिः 

. गोपा क्षीरण्रतो यस्तु-ज, 

3 211 4. क्षीरमाच्रश्रतिरिति यावत्-द, 

8. ्रासाच्छादनादिना इति +. 4. 

6. {१९९४६९१ ॥$ वि. र., १७०. 

7. "गवां शतात्" रक्षितात् । एवं द्विशतादियन्नापि । श्वत्ततरी" द्विशयनी गोः | 

(तरन्दोहः" सबेभेनूना दुग्धम् । (जिबाद्रक्ञाकरे खामिपारतरङगे, १. १७०) 



४१४ एस्यकट्पतशः [६१ 

बृहस्पतिः [१६ १४ 

"तथा धेनुभृतः क्षीरं रभेत ्मएमऽखिकम् । 

%्नुभतोः गोपः । 

आपस्तम्बः [घ २, २८) २.४. 

भउदरसतः कीनाशस्य कमेन्यासे दण्डेन ताडनम् । म्तथा पशरुषस्य | 

अवरोधनं चास्य पशूनाम् । 

नारदः [९ ११ 

"उपानयदरण्याय प्र्यदं रजनीत्तये | 

चीणाः पीताश्च ता गोपः साग्राहे प्रस्युपानमेत् ॥ 

याङ्गवरकष्यः [२, १६४ 

यथार्पितान् पुन्गापः तायं प्रयपयेत्तथा | 
ध्रमादहूतनष्टंश प्रदाप्यः कृतवत" ॥ 

1. 'परषेनुभ्रतःः एति वि र., ५]८;; १७०, 'ठभेतास्याएटभेऽखि र इति स्मरति 

चण्दिकां (0. 483) पाठः 

9. 'भवरिनः° इति ध॑द्रितपुस्तकपाठः (€. }प1]€7, ]). ९४); "दण्डताडनम्' 

((१५.) 

2. "अथाभावात् नादण्डः इति हस्दत्तव्यास्याताम् . (५/५. ]0. 104). 'उद्रततः 

पकायमानस्य । 'कीनाशसयः इलवाहकस्य । (वि. र, ६५८) 

4. (उपानयति या गोपः" इति मु, नार. पाठः; 'उपानयेद्रां गोपाय" इति 23. च., ज, 

द्, स; व्वीणा' भक्षिततृणाः-धि. र.) १७१. 

५. प्रमाद्कृतनष्टाश्च ख दाप्यः कृतत्रेतनः-इति दः; स दाप्मः-जः; प्रमादमूतनशंश्- 

इति मिताक्षरा-बिश्बङप्रपाठः। प्रमादहतन्टाः' पालकदोपेणापटृतनष्टाः, वि. २., १७१, 

6. परिच्छिननवेतनो दत्तवेतनो वा गोपः प्रातयंयार्पितान् साय प्रत्यधयेत् । “अर्पणः 

वचनाच अनरपितप्रणाशे नापराधः। गोपषचनं च प्यूनिच्युपक्रगःत् शवपञ्चुपालोपलक्षणायम् | 

प्रमादेनेोपेश्चबा मृताः प्रनष्ट वा ये पश्चवः, ते च पाठेनेव देयाः (विश्वरूपः) २, १६८) 



्यवदारकाण्डे खामिषवालविवाद; ४१५ 

मनुः (८) २३०] 

दिवा वक्तव्यता" पाले रात्रो खामिनि तदग्रहे । 
गक्षेपावन्यथा चेत्पाखो वक्तव्यतामियात् ॥ 

मनुनारदौ [मनु ८) २३३; नार, ९; १६] 

विघुष्य तु हनं चोरंने पालो दण्डमदेति । 
यदि देशे च काटे च खामरिनः खस्य शंसतिः॥ 

व्यासः 
ग कपरिनन  द कजनदतीषके 

पालग्राहे ग्रामघाते तथा राष्टस्य विभ्रमः । 
यत्मनष्ं हृतं वा स्यान्न पाछस्तत किखििषी" ॥ 

बृहस्पतिः [१६, १६। 
कृभिचारव्प्रभयाहरी श्रा पालयेत् । 
प्यागच्छरसक्तः कोशेत् स्वाभिने वा निकेदमेत्ः॥ 

नारदः (०, १२. ३] 
सा येद् गोऽयसने गच्छेद् उ्यायच्छेत्तत् शक्तितः । 
अशक्तस्तूणप्रामन्य सखाभिने तज्ितरेदमेत् ॥ 

1. भ्वक्तव्यता' कुत्पनीयता (भे कानि) 

2. प्विघुष्यः आघुष्य पठान् नोर्टतं पश्यं पाटो न दाप्यते। विघोषणं च पालस्याश्क्सयु- 
पलश्चणार्थम् | यरि वहवश्रोराः प्रगह्य न रृष्णन्ति तदा पाटो मुच्यते। सोऽपि यदि प्रात्तकालं 

तस्यामेव पेखायां स्वामिनः कथयरनि | देशे? य॒त स्वामी सत्निदितः | अय मुषित्वा गतेषु शापयेत् 

दुष्धेदेत-सेधानतिधिः 
३. विष्वे-ज. द, 1. ., धि. र., १७२ 

4. श्पालग्राहे' पाटग्रहणे निरोधे इति यत्रय ति र, १७२. 

5. दरी' कन्दरा । 'व्यायच्छेत् कृम्भायुपद्रवेभ्यः रक्षां कुर्यात्| “क्रोशेत् उचैः शब्दं 
कुर्यात् । [4. 9. .; 8.7. (2); ज, द, स कात्}. गृ.] घि, र., १७२ ६११8- 

(शभर' गतः 



४१९ द्व्यक्रस्पलरः [६३ 

अभ्यायष्छञ्नविक्रोशन् सखामिने वाऽनिवेदयन् । 

बो दुपहति गोपस्तां विनयश्चव राजनिः ॥ 

मनुनारदौ (मनु, ८, २३२; नारद) ५ १४] 

नष्टं विजग्ध कृमिभिः स्बहतं विषये मृतम् ! 

हीनं पुरुषकारेण प्रदद्माद्रोप एव तुः ॥ 

“हतं, इत्यत श्वपदं चापदादयुएलक्नणायंम् । 

याङ्गवस्क्यः [>, १६५] 

पाटदाषनिनान तु पाठे दण्डा विधीयते | 

अपत्रयोदशपणाः स्वापिनो द्रव्यमेव च ॥ 

विष्णुः [५, १३७-१३९ 
दिवा पशुनां काय पघाने पाटे सनापरदिः पाल्कदोषः । व्रिनष्पश्चुमूस्यं 

च खामिने दद्यात् । अननुज्ञात" दुहन् पश्चर्विज्ञति काषाोपणान् ॥ 

ब्रह्मपुराणे 

ग्र्ीतमूरयो गोषारस्तास्त्यक्ा, {निजने वने | 
प्रपचारी त्रपेवेध्यः शाका" वनचरः ॥ 

1. "नोदः दातुम् | 'ता' गाम् | (चि र. १७२) 
2. विन्ट-नि,स, मु. ना. चि. र, ५७३. 

8. इतम्-द. 
1. "नष्टं" रषटिपथादपेतं न जायते क्र गतम् | ` नष्ट कुमिसिः' आसरोहकनामानः कृमयो 

गवां प्रजनवत्मनानुप्रतिश्य नादयल्रि | 'धविहतम्? पदद्लनायमेतत् | तेन गोमायुव्याघादिहता- 

नामवेष सितिः। 'विधमे' श्र्रदरीरिलाधङ्कटादः "मृतम्, } प्रदयात् पाठ ए) हीनं पुरुष- 
करेण -पपुरुषकरारः' पुरषम्यापारः । पालस्य ततन सक्निधानात् वृकनिव्रारणं च दण्डादिना प्रश्तिः 
तेनापेतम् । यदि व्याप्रियमाणो व्याघ्रा? निवारणे नेव समयः-न पाठदोषः -(मेणातियथिः )) 

5. त्वनायति-मृ धि. स्म्रु.; स्नायति णरदोषः-स, 
6. अननुकश्लातः-?. 1.; आननेज्ञातो दुदिनास्तु-जः अननुज्ञातो दुहन्-द, 
7. ज्ाक्षपुराणे-न. 
8. गास््यक्वा-13. °. 

9. 13. पे.-रलाकी वनगोचरः 



ग्बबहारकाण्डे सखािपारदिवादः ४९७ 

गोपाणदस्ते संस्था गोौस्वहोषान्श्रियते यदि । 

तदा स एव दण्ड्यस्तु" शुरं दाप्यस्तु गोपतेः ॥ 

यदा रोगादिरोषेण भ्रियते गोग्रहे कचित् । 

तदा स मोपतिर्दण्ड्यो दत्वा गोपालवेननम् ॥ 

(हलकी! नापितः । ररागादिदोषेग'! सखापिनः प्रतीकारकरणभ्यतिरके- 

णेति शेषः" । 

मनुनारदो 
अजाविके त सरुद्धे हकः पारे स्ननापदि" | 

याँ प्रसष् ट्रको हन्यात्पाछे तत्किरिविषं भवेत् ॥ 

ऽतासां चेवावरुद्धानां चरन्तीनां मियो बने । 

यामू्ष्टुत्यः इको हन्यात्पारस्तल्न न किरिवषो ॥ 

"(पिथो' रहसि । 

नारदः [९, १७] 

अनेन सवेपाखानां विवादः समुदाहतः । 
मृतेषु च रिशुद्धिः, स्याद्रारभूङ्गादिदश्नात्? । 

1. 3. °१.-दण्ड्यः स्यात् 

2. “गां! लातरोगाम् । (शलाकी' शिरावे्य) दिः । (वि. र., १७४) 

8. मनुस्मृति, ८, २३५२२३६; नारदस्मृति, ९, १५; नारदीयमनुसंहिता, १२, १०. 

4. त्वनायति, मु. ना. स्ख., व्य. नि. }). 328. 

५. तासाञ्चेदनिखद्धानाम्-दः तासां चदवङदानां-वि. र., १७९९. 

6. यापुपेत्य-द. 

7. मिथः' रहसि । साहियेन चरन्तीनां तल गति हतायामिवयर्थः। ^. 8. 8. 

9. 23. (४) न, द, वि. र., १७५. 

8. पारस्याङ्कादि-नारदीयमनुसाहता, ]). 104. 

9. (अनेन पतेन । (स्व॑पालानां' अश्वादिपालानामपि भिवारोक्तः-^. 9, 13. 

9. 8. (४), चि. र.; १७५९, 
९3 । 



४१८ छष्यकर्पतदः [६१ 

मनुः [< २२४, २४४] 

कर्णो चम च वालांश्च बस्ति स्नायुं च रोचनम् । 
पशुखामिनि द्याच मूनेष्वज्कादिः दश्षयेत् ॥ 

पतदिधानमारिष्चद्धार्पिकः पृथित्रीपतिः। 

खामिनां च पशुनां च पालानां च व्यतिक्रमे ॥ 

इति पहाराजापिराजभ्रीमदो विन्द चन्द्रदवमहासान्धिपिग्राहिकण 

भटृहृदयधरात्पजन भदट्ृश्रीपद्धक्ष्पीधरेण विरचिते 

कृत्यकल्पतरा व्यवहारकाण्डे 

स्वापिपाखविवादः- ॥ 

॥ 1 1: १ ^ 

1. भङ्कानि-दः; .भङ्काश्च' इति मेधातिथिपाठः | ““अङ्कदशंनेन हि प्रयभिज्ञा भवत्ययं 

स पञ्युरिति ।'' (मेधातिथिः); भ्य. नि. ]). 325 1५४48 अङ्गानि द शयन् । 

9. 8० 8. 8. (0); 8. च. उ, वि, ^. 8. . इति कल्पतरौ व्ववक्रे खाभिपाल- 
निवादः; ज, द-इ(त भट्ृहदयधरात्मजमहासान्धिविग्रहिकमभट्श्रीमहक्ष्मीषरविरविते कत्यकलप- 

तरौ खामिपाङ्बिबादः ॥ 



६ 

अथ संविदयातक्रमः 

तत्न नारदः (१३, ९] 

पाखण्डनेगमादीनां स्थितिः सपय उच्यते । 
समयस्यानपाक्रमे तद्िवादषःं स्मृतम्" ॥ 

यान्नवखंयः (२, १८५ 

राजा छता परे स्थाने ब्राह्मणान् न्यस्य तत्र हु । 

तेविच्यान् इत्तिपदव्र पात्खधपः पारेयतापितिः ॥ 

बृहस्पतिः [१७) २.१०. 

वेद विद्याविदो विप्रान् श्रोत्तियानभिष्ठोतिणः 

आहूत्य स्थापयेत्तत्र तेषां इतति प्रकरपयत् ॥ 

अनाच्छेय$रास्तेभ्यःः भदवादगहमूमिकाः+ । 
शरुक्तभास्याञ ृपतिरेखयित्वा खश्चासनेः ॥ 

1. "पाष[ख]ण्डाः' तरयीब्राह्याः। नेगमाः' पौराः) 'आदिशम्दो गणसक्खादिसमूह- 
विवक्चया । 'स्थितिः पारिमाषिकेषरमव्वेवहारः । (अनपाकम, मनुलङ्घनम् । (विषाक- 

रज्ञाक्षरः, १७६.) 

2. राजा कृत्वा "पुरे" दुगे "स्थान" खख, माविकालकरक्षणाये ब्राह्मणान् न्वस्य समु- 

दायल्वेनावस्याप्य, 'तेविय॑' ग्यजुस्सामपारगं सदा चारमासषणात्मकं वृत्तिमत् कृत्वा भ्रूात्! 
सधर्मः पाल्यतामिति | व्त॑नहैतु "वृत्तिः" तयुक्तं वृत्तिमत्। आ्रामयदक्षल्लाक्षयनिष्यादिख्यापित- 
म्यं॑दत्वेर्थः । स्वध: वर्णाश्रमधमखि्यम्यमिचारः । राशशचान्यथा प्रवृत्ताबुपदेशेन 

सन्मार्गावतारणम् (विश्बरूपः) ॥ (खानं धवलय।दि । त्तिमत्' हिरण्यादियुक्तम् - 
वि. र.) १७६. 

8. तेषा-धि. र., १७७. 

4. भूमयः-8. 3. (0), 8.4. ज, द, बि, स. 

6. मुक्त-उ, स, वि र, १७५७, मुक्त-}3.ण; मुक्ता भाग्पभ-अपराक्ेः) ७९२, 

6, भनुशासने-^. 9. 1.8. 23. (४)) ज, द 



४२५ कष्यकर्पतङः | ६७ 

निद नेमित्तिकं काम्यं शान्तिकरं पौष्टिकं तथा | 
ण्ट जां कमे द {~ _ ० (~ ¢ ¢ 

पाराणां कम ह्स्ते सन्दिग्धे निणेयं तथा ॥ 

प्रामश्रणिगणानां च सङ्केतः समयक्रिया । 

बाधाकानेतं सा काया पमेकार्ये तथैव च॥ 

'चाटचोरभये बाधाः सवेसाधारणी स्मृता | 

तन्नोपश्चमन॑ः कायं सर्वनकेन केनचित् ॥ 
कृ ५ ण, ण य् ~ च न्दे ¢ 

शेन छेख्यक्रियया मध्यस्थेवां परस्परम् । 

विश्वासं प्रथमं हत्वा यु; कायाण्यनन्तरम् ॥ 
~ @ क क, [॥ 

चिदेषिणो व्यसनिनो ^जनसंत्नासभीरवः | 

टुग्धातिद्धा बालाश्च न कायाः कायंचिन्तकाः ॥ 

शुचयो वेदधमेन्ना दक्षा दन्ताः इरोद्धवाःः | 

सवेकायेप्रवीणा् केतेन्याय म्हृत्तराः ॥ 
कष्य 

सप्र वा पश्च वा कायाः समृहहितवादिनः। 

कतेष्यं वचनं तेषां प्रामभ्रेणिगणादिभिः ॥ 

1. 17:4..-वपे चौरमये; चाटचौरभये-मपसाकः;ः वाटनौरभये-धि. र. 

%. ^. 8. 1., 9. 13. (५) 970 8. 1. (0)-वादाः; बाधाः-न, द; भपराकंः, 

षाचा-उ. 

8, ^. 9. 8.8. 3. (9); ज, 2700 द-त्नापि गमनं 

4. शाखीनाटसमीरवः-मपराकंः, ७९२; वि र.) १७८., &. 9. #., 8. 8. (४), 

9. 2. (0), ज, द. 

९. कुखीद्रताः-मि, स. 

6. महत्तमाः-द, भपशकंः. 

7. द्वौ तयः पञ्च बा-५. 8. 0.) 8.2, (2), 8. 9. (0), ख, ४. ष.) ज) दु.) 
वि, ₹,, १७८. 
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(भाग्यम् राज्ञ आयविशेषः' | 

याज्नवरक्यः [२, १८८] 

कते्यं वचनं तेषा गमूददितवादिनाप् । 
हि ४. 

यस्तत्र विपरोतः स्यात्स दाप्यः प्रथमं दमम् ॥ 

कात्यायनः [६७१ 

युक्तियुक्तं तुयो हन्यादरक्तुर्यो नावकाश्द्ः। 

अयुक्तं चेव यो त्रूयादाप्य +उसमसाहसम् ॥ 

याज्गवस्क्यः [२ १९२९ 

भ, ग र: 9 (५ 

णिनगमपाखण्डगणानापप्ययं त्रिधिः | 

भेदं चेषां रपो रम्षेसपूबेदत्ति च पारयेत् ॥ 

्रेणयः' समानकमेशिरपोपजीतरिनः कारतः। नेगमः' नानापौरसमूहः। 
'पालण्टः' प्रव्रञ्यावांसतः । गणा? व्रद्मणसतमूहः । 

1, {118 1111८ 18 011८५ 7 ज, द, स, 

. 4. 9. 13. 9. 1. (४), 9. 1. (0)) ज, स, द-स्वैः {07 तेषां. 

3. च-द. 

4. ^. 9. 13., ३. 13. (५), 5. 13. (1५), न, स-पराप्नुयात् पूर्वसादसम्,. 

५. कर्मकरादिशिखस्पिसमूदः भभेणिः' । सयवाहादिसभूदयो प्नेगमः' । युगगुलिकादि- 

सश्रुदायः (खण्डाः! । वणिक्समूहो "गणः", दस्यारोदादिसमूह ईयन्ये । पूगादिलक्चषणायथां बा 

गणद्न्दः-(विश्ब्पः) | एकपण्यरिस्पोपजीविनः श्रेणयः" । नेगमाः' वेदस्याप्तप्रणीतस्वेन 

प्रामाण्यमिच्छन्ति पाञ्चपतादयः। "पाखण्डिनो" ये वेदस्य प्रामाण्यभेव नेच्छन्ति नमाः सोगता- 
दयः । "गणो" व्रातः, आयुधीयानामेककमां पजीविनाम् ॥ (मिताक्षरा) '(नानयुभषरा त्राता- 

स्वमबेतास्यु कीर्तिताः । कुलानां हि समृहस्तु गणस्य परिकीर्तितः" इति [स्पुतिचन्दिका, 

070. 52४-5४4] ॥ 'पाषण्डाः' वेदिकमार्मदवेषिणः क्षपणकरादयः । नेगमाः' सार्थिका बणिज 

एति मद्नरल्ने, बेदप्रामाण्याभ्युपगन्तारः पद्युपतादयः इति भिताक्षरायाम् (भ्यवह्र- 

प्रकाश्चः) ४२३२.) 



४९२ हृष्यकटपतरः [ ६४ 

नारदः (१३, २२. 

पाखण्डनेगमभ्रेणिपगव्रातगणादिषु । 

सैरक्षत् सपय राजा दुगे जनपदे तथाः ॥ 

यो धेः समयब्रैषाप्ुपस्थानविधिश्र यः| 

यश्चैषां हृत्युपादानमनुमन्येत तत्तथा ॥ 

धूगोः बणिगादिषमृहः । वातः! नानायुधधरसमूहः । आदिश्म्दे- 
नान सङ्ृगुरमवगां उच्यन्तेः ॥ 

कात्यायनः [६६८] 

समूहानां दः यो धमेस्तन वर्वेण ते सरा | 
प्रयः सवदृमाणि सखधर्मेषु व्यवस्थिताः ॥ 

याज्ञबररभेयः [२, १८५. 

निजधमाविरोषेन यस्तु सा थिका भरेत्^ | 
सोऽपि वनेनः सरक्यो धर्मा राजकरुतश्च यः | 

1. (नेगमःश्चात्र बाह्मणसतमूहः | पूगो प्राभयक्रादिसमूदः। शखकरवसमूदो त्रातः" | 

किं च मेदश्वेषामन्योन्यं समुदायिनां वा राज्ञा रक्षणीयः (श्वरः) | पाषण्डाः" वेदोक्तकिङ्ग- 
धारिग्यतिरिक्ताः सवै किद्धिनः। तषु ̂ <दिहता चस्णाधाः समवास्सन्ति। "नैगमाः, साथ 

वणिक्प्रभृतयः। तेषु 'सकञ्चुकसंदे शदरणुरुषतिरस्फारिणी दण्ड्याः इत्यवमादयो बष्टवेः समया 

विद्यन्ते । णयः, एकदिल्पो पजीःवनः छविन्दा८यः , तासु (ददर नपेव प्रण्या विक्रेयःमित्यादिकाः 

समयास्सन्ति । "पूगाः' इस्यश्चःरोहकादयः । ' चातयः दन्दो क्राल्यायनेन [६७५] निर्दिष्टौ | 

2. वगादय उनच्यन्ते-बि. 

च-द. 

, कमेत्-ज, द, स, 3. च. 

, घमेग-^. 8. #., 8. 1. (४), न, द. 
, भ्ृतिस्मृत्यक्तो "निजधमः' । छामयिकः' खपरिभाषाकृतः (विश्वरूपः) । यश्च राशा 

कृतो निजधरावियेषेनेव यः सामयिको धमां यावत् पथिकं गोन देयम्", -भसादरातिमण्डले 

दुरगादयो न प्रस्यापनीया दययेवंसरूपः सो$पि यत्तेन रक्षणीय इत्यथः (व्यषष्टारपरकाश्ः ४२४) 



ष्यवहार काण्डे संविद्धथतिक्रमः ४९१ 

कात्यायनः [६६९, ६७०] 

अविरोधेन धमस्य निगेतं राजशासनम् । 

तस्येवाचरणे पूत कर्तव्य तु रृपान्नया ॥ 

राज्ञा पर्वितान् घमान् यो नरो नाचुपालयेत् | 
'गह्यः स पापी दण्ड्यश्च सापयन् राजशासनम् ॥ 

बृहस्पतिः | १७, ११-१४] 

ष्धभाप्रपादे वग्रहतटशकारापपस्ए्वः 

तथानाथरस्द्राणां सस्कारो यजनक्रिया॥ 

कुस्यायनांनराधश्वः कायेमस्मामेरशनः । 

"यत्र तदिखिनं पत्रे धम्या मा सप्यक्रिया ॥ 

पठनीया समस्तस्तेयः› समर्थो विमंवदेत् । 
मवैस्वहरणं दण्डस्तस्य निवसने पुरात् ॥ 

न्तत मदपुपेक्षां वा यः कवित्कुरूते नरः| 

चतुस्पुवणांः षण्णिष्कास्तस्य देण्टो परिधीयते ॥ 

1. स, 61168 1118 1211-१९186 1071 ब्रहस्पति: ग्राह्यः स पापो इति 
वि, र., १८५. 

2. सभाप्रजाद्वज्ञादितडागाराम्सस्ितिः-ज. 

2. 2188. ९०1 24 07477044 व (10. 425) 87661069] ए = 10168 

“कुल्यायननिरोषभेत् इति कल्पतसो पाठः”, ४:10 1६ २१त्३-कुस्यायननिरोषः कुल्यायाः 

परवर्तनप्रतिबन्धो. "1116 1८४11 {01५९ एङ क्कपाा६8 97 स 18 

कुखायननिरोधश्च ; कुत्यानयनरधं च-बि. 

4, यत्रेत्ठिखितं पे-द, बि, स. 

५. स्तु 0" स्े-द, स, 

6. 2. ¶.-तत्र अघममपेक्षां 



०७ कृष्थकट्य तङः [६४ 

-पनुः [८, २१९.२२१] 

'यो ग्रामदेशसङ्घानां त्वा सत्येन संविदम् । 

विसंवदेश्नरो कोभात्तं रााद्विपवासयेत ॥ 

भनिशरद्य दापयेशेने समयव्यभिचारिणम् । 
चतुःसु्रणान 'पण्णिष्फांच्छतपानं च राजतम् ॥ 

एवं ^दण्दविधि डृयाद्धामिंकः पृथिवीपतिः ' 
प्रापजानिसमृषेषु समयव्यभिचारिणाम् ॥ 

(शतपानं च विश्चत्यधिक्ररक्तिकाः शनत्रयण संपद्यत | 

नारदः [१३ ६] 
ॐ (५ ७, क च ७, 

पृथगगणश्चि ये भिन्यस्ते बिनेया विशषतः | 

आवहेयुभेयं घोरं ®ग्याधिवत्त छप क्षिता ॥ 

याह्नबल्क्यः [२, १८७] 

गणद्रब्यः हरस्तु संविदं लङ्गय यः | 

सवेखहरणं कृसा तं राष्ट द्विभवासयेत्? ॥ 

1. '्देशोः प्रामसमृहः । शकघमानुगतानां नानादे शनिवासिनां समूहः खङ्कुः" । 

(वि. र., १८१.) 
2. प्रयरध्-स. 

8. ष्टि वा-द. 

4. धर्मवि्भि-वि. र, १८२१. 

ए. रत्तिका 01" रक्तिका-वि. 

6. 4. 8. 1. धत 9. 1. (५ )-बाधन्ते ह्येक्षिताः, बाधत ते ह्यपक्िताः-ज.; 

बाधन्ते ते हयेकिताः-द ते बिनेया हपक्षिताः-स. ५ 

7. श्राणद्रव्य-ल, द. 

8. नु-ज, द. 
9. यो गणद्ग्य ष्रेत्, धमाविरोधिनीं संविदं परिभाष्रां समूहकृतां लद्धयेत् , तमपदत्य 

सर्वस्वे रा्टादराला विप्रवासयेत् । तन्नापह्य समूहायेगार्पयेत् । न तु खयं गरह्णीयात् । त्वेति 

वचनात् कर्तैव राजा न गृहीतेति अवगम्यते ॥ (विश्वरूपः) 
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कालयायनः [8७२] 

साहसी मेदकारौ च गणद्रव्यविनाश्तकः । 
अ € १ = ® उच्छेदयाः सवै एवैते विख्याप्यैवं वरपेभेशुः 

बृहस्पतिः [१७, १५-२०] 

यस्तु साधारणं हिस्यास्पषिपेचेवि्यमेव च । 
"संविच्करियां विहन्याच स निवास्यस्ततः पुरात् ॥ 

अरुन्तुदः सूचकथ मेदए़त्साहसौ तथा । 

भ्रणीपुगन्पद्रिष्ट” क्षिपं निवोस्यते ततः+ ॥ 

कुरभ्रेणिगणाथ्यक्षाः पुरदुगेनिवासिनः। 
वाग्धिर्दमेः परिलयागं भङ्गः श्पापकमेणाम् ॥ 

तेः तं यतस्धर्मेण निग्रहाचुग्रह वरणाम् ) 
तदराङ्ञाप्यनुमन्तम्यं' निखष्टाथा, हि ते स्पृताः ॥ 

बाधां ङयुयदेकस्य सेभूता' द्रेपसयुताः । 
राज्ञा तु विनिवायास्ति'" शास्या्रैवानुबन्धिनः ॥ 

युख्येः सह समूहानां विसंवादो यदा भवेत् । 
तदा विचारयेद्राजा खमा्ग स्थापमेच्च तान् ॥ 

1. यः खक्रियां-स. 2. वृपदेश-द, 3. च. 

३. यतः-स. 

4. "अर्म्तुदो" मम॑स्परड्ू । सूचकः पिश्यनः-वि. र. १८२. 

5. 4. 8. ए.-वागिविक्रमं ; 9. 13. (0)-वागित्षमं ; 'वाकूधिग्दर्म' वाचा जिक्ाररुक्च्णं 

दण्डम्-(वि. र., १८२) 

6. द, 13. गे पापकर्भिणाम्; प्रकुर्यात् पापकमणः-स, 

7. गन्तर्य॑-द. 8. "निसष्टाथाः” सम्दिषटङ्त्याः (बि. र., १८३) 
9. संता प्रष॑युताः-द. 10. ते 01 व-द,स, वि. र. 

१५४ स्तु--द्, स्, वि. | 

94 



४२६ कुष्यकदपतयः [६४ 

, नारदः [१२, ५] 

मिथः सक्घातकरणमेहतो शशद्लषारणम् । 
परस्परोपधातं च तेषां" राजा न मषेयेत् ॥ 

कालयायनः (६७३) 

एकपात्रेऽथ पङ्क्तयां वा संभोक्ता येन यो भवेत् । 
ऽअङकरबन् स तथा दण्ड्यस्तस्य "दोषमद शयन् ॥ 

बृहस्पतिः [१७ २२] 

सेभूयक्मतिः कृवा राजभाग्यं हरन्ति ये । 
ते तदष्गुणं दाप्या वणिज परायिनः॥ 

नारदः [१३ ४, ७] 

०प्रतिकूढं च यद्राज्गः प्रकृदयवमतं च यत् । 
बाधकं च यदथोनां तत्तेभ्यो विनिवतेयेत् ॥ 

दोषवत्करणं यत्स्यादनास्नायप्रकरिषतम् | 
्रत्तमपि तद्राजा भ्रेयस्कामो निवतेयेत्" ॥ 

, शख्लधारणम्-द, ज, स, वि, 13. 4., वि. र. १८३. 

, स्तेषां" नारदपूवोक्तपाखण्डादीनाम् । (वि. र.; १८३) 

, अकुवैसतं तथा-द. 4. दोपममरयेत्-स,. 

, मत॑-स्म्ृ. च., }. 531; वि. र. १८४; तम-यपरयकः, ७९४. 

, भ्नानुकूे" इति मुद्रितनास्दीये (घर. १६३) 

7. श्रङृत्यवमतंः स्वभावतो गर्हितम् । (अर्थानां बाधकं धूतादि । "दोषवक्करणं 

भनिष्टपराङ्तिः । 'अनाम्नायप्रकल्यितं' आगमाप्रसिद्धम् । 'तेभ्यः' पाषण्डादिभ्यः ॥ (विक्षाद्- 

रज्ञाकरः, १८४) 

"अत्रेदं निर्वास्यम् । प।षण्डादिभिः याया सवित् भिखित्वाङृतासासा एव चेद्रक्चणीया। 

तदतिक्रमे तु राज्ञा रण्डथयाः। तदा बयं सवे राज्े प्रजानां करदानं वारयाम, 'असामिः सव॑दा 

ननै्भाग्यम्', भ्युतं चरिष्यामः, वेश्यां रमयिष्यामः “राजपथे सवेगं घावाम' (शारदोटकखलं 

पूजयाम" हत्यादिप्रतिक्ञाऽप्यवदयं रक्षम्तामिति तन्निरासाय वचनमिदमिति ॥ (विषाद्- 

भङ्गा्णंब), ३, ३, २८) 

@ॐ (र € {< † 
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दो षवत्करणं' दृष्टा क्रिया । अनान्नायप्रकरिपितं" पारम्पयेसिद्धं' यन्न 

भवति । 

याह्नवल्क्यः [२ १८९-१९०] 
2 क् ५. जं समूहकाये आयातान् तकाया न्वि्जेयेत् । 

स दानमानसत्कारेः पूजयित्वा महीपतिः ॥ 

समूहकायेपरहितो य्भेत्त्तदपेयेत्ः । 
एकादशगुणं दाप्यो यद्यसौ नापेयेत्खयम् ॥ 

“बहस्पतिः [१७, १२-१५। 

ततो शछमेत यर्किचित्सर्वेषामेव तस्समम् । 

षाण्मासिकं मासिकं वा विभक्तव्यं यथांशतः ॥ 

देयं वा ननिःखटद्धान्धस्लीवाखातुररोगिषु । 

सातानिकादिषु तथा ग्धमे एष सनातनः ॥ 

भ्यत्तेः प्राप रक्षितं वा गणार्थे बराप्युणं छतम्” । 
राजप्रसादरबग्धं च सर्वेषामेव तत्समम् ॥ 

, यप्रसिद्ध-द, | 

, 1. च.-आयातः; आयाताः-ज, द. 

, श्च तदर्पयेत्-दः; त तदपयेत्-नि, विश्वरूपः, वि. र.; १८४. 

„ प्राजाधिकारे ब्रहस्पति; इति, (वि. र. १८५९), ^. 9. 3.8. 1. (४) ४त द् 
, रभ्येत-कि. र., १८९५९. 

, बालिशष्रदधान्ध-1. 4. वि. र.; देयं खामिखन्रद्धययम्-ज, द. 

7. एष धमः-वि, वि. र. 

8. आतुरादन्यो रोगी । दखायुधेन ठ आतुर इयत "अक्र" इति पठितम्, “अकरो, 

हस्तचयूत्य इति व्याख्यातम् ॥ (विवाद्रल्ञाक्ररः, १८५) 

9. "यके; इति अपराकंपाठः (७९४) 
10. गणायं वा पणं कृतम्-उ, गणाय वा प्रक्ितम्-वि. ₹.; १८५; गार्य वा पर्ण 

कृतम्-भपराकंः) ७९४. 

> € ॥# = < "~ 
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र नीक 9 20 + 

छष्यकूत्पतसः [३४ 

. काल्यायनः [६७४-६५७६] 

गणघरुदिश्य येः फिचिर्छृत्वणै' भक्षितं भवेच् । 
आतार्य विनियुक्तं वा देयं तैरेव" तद्धेत् ॥ 

गणानां भ्रेणिवगांणांः गताः स्यर्येऽपि+ मध्यताम् । 
प्राक्तनस्य षनणेस्य समांशाः सवै एव ते । 

तथैव भोऽयतरेभाञ्यदानधमेक्रियाघरु च ॥ 
समृहस्थाऽशभागी स्यालखगतस्त्वश्षमाय् न ठु । 

इति पहाराजाधिराजश्रीपदरो विन्द चन्दरदेवपहासान्पिविग्रहिकेण 

भष्ट्दयधरात्पनेन मटृश्रीमह्टक्ष्पीधरेण विरचिते 

करल्यकरपतरौ ग्यवहारकाण्डे 
9 ® ®<. £ 

सविद्यार्तक्रपपव ॥ 

, कृत्नाण-द, 

, "तेरेव? तदेयं न संघेन (वि. र.) 
9 वर्णानां-द्, 

° क-द्,) स 

, 4, 9. 13. ज, द 21 8. 2. (0); इति महासार्षिविग्ररिक 61५.; 



६५ 

अथ विक्रीयासंप्रदानम् 

तत्र नारदः [११ १-५. 

विक्रीय पण्यं मूख्येन 'क्रेुयेत्न प्रदीयते । 

विक्रीयासंप्रदानं तद्विवादषद पच्यते ॥ 

लोकेऽस्मिन् द्विविधं दरव्यं ःस्थावरं जङ्गपं तथा । 

ऋययिक्रयधर्मेषु सवे तत्पण्यभुच्यते ॥ 
१. [० (वि) 

षड्िधस्तस्य श्विबुपदोनादानविधिः स्पत; । 

गणिमं तुह्िमं पेयं क्रियया रूपतः भिया! ॥ 

विक्रीय पण्यं मूर्येन ऋ्रतुर्यो न प्रयच्छति । 

स्थावरस्य क्ष्य" दाप्यो जङ्गमस्य क्रियाफलम् ॥ 

ऽअर्भत्रेदपचीयेत सोदयं पण्यमावहेत् | 

स्थायिनामेष नियमो दिग्कामो दिग्िचारिणाम् ॥ 

1. च्रेतरेः इति मुन्ना. स्स. १५५. 2. जङ्गमं सथावर-मु.ना. स्मर. 

9. तस्य दु बधैः-मु. ना. स्रु; तस्य च बुषेः-वि. र. १८७. 

4. (गणिम पूगादि ) तुलम" सुवर्णादि । "मेयं धान्यादि । 'श्ियया! इति भारषह््नादि- 

क्रियया क्रीयमा्णं वृष्रभादि । रूपतो लावण्यतः क्रीयमाणमङ्गनादि । शिया दीप्त्या क्रीयमाणं 

मुक्तादि ॥ (वि. र.; १८७) | 
५, केने-मु, ना. स्म. क्रियया न-ति. र. १८७. 

6. स्थावरस्योदय॑-मु, ना. स््रु., १५८. 

7. "क्षयः" सस््राद्ुपघातेनोपक्षयः । (क्रिया भाखहनादिका । "फलं" क्षीरादि-षि. र. 

१८८० 

8, ॥, 8. 13., द् 21 8. 1. (४)-अर्वाक् चेत्, 1111 18 16 16४10 

+ {16 [04140 = 8]0€6106911फ़ 7011664 ॥$ व्यवहारप्रकाश्च, ५३८-- 

“अर्वाक् चेदपचीयेत इति कट्पतसे पाठः”; 8. 9. (0) 1४8 अर्थभेत् , श]110]0 18 1116 

1680118 21010160 फ़ ग्यक्हारप्रकाडश ; ए. व. 1८४8 अभाबेद वदीयेत ; 

अषबेदपचीयेत इति वि. र. १८८. 



(1 शृष्यकस्पतदः [६५ 

गणिम क्रयुकफशादि । श्वच" इङ्कपादि । मेयं श्वास्यादिः। 
(क्रियया बाहनदोहनादिकया । रूपतः सत्यादि । शिया प्नरागादि । 

(स्थावरस्य' प्रामक्ेत्रादेः । जङ्गपस्यः गवाश्वादेः । क्षयः" क्षस्यादयुपधाते- 
( ® 

नोपक्षयः । श्रियाः भारवहनादिकाः । "फं क्षीरादि । 

विष्णुः (७५, ९ २१७. १ २८ | ८ 

क | गहीतमूरयं शयः तरेतुर्नैव दच्ात्तस्यासो सोदयं दाप्यः । राज्ञा च पणरातं 
दण्ड्यः । 

मनुः (८, २२२; २२३, २२८] 

करीत्वा विक्रोय वा किचिद्स्येहानुश्चयो भवेत् । 
सोऽन्तदेशादात्तदव्यं दचयाच्ैवाददीत वा ॥ 

परेण तु दशाहस्य नादद्यान्नैव दापयेत् । 
आददानो ददचेव राज्ञा दण्डश्यः शतानि षद्? ॥ 

1, {16 [1686111 @प्6{011 111 [द्वश 18 10 एला धमा), 10६ 19 
71688076 11 | 

2. 3. 4. ^. 8. 1. 914 8. 1. (४)-वाहनदोहनादिका-ज, 1५*५- 

11104044, ]0. 439, 1198-- क्रिया दोष्यवाद्यादिका" 

8. यः पर्य क्रेतु-द, स. 

4. (76 [पला 2ह€ाः (दा ए€पाता सीता {९ व४ए३ 0 [0 पाला1286 

81110168 1161) 18१९ 101 [दा 18द्व् 7 1116 17‡6€्रघ् कात् 716 
0811101 ६६101४16 11) व पराप्रोक्ि) वृचश्मङ 07 01166. क 1118 ॥प]6€ 18 

160016116त् 1111 = ५४ (>, 2-3) ४६ 116 91109 9 

80866107 ६६, ]. 485; 0 धलि1 पण्यं 11 116 [लाः ४8 

10 6170118714186, "11611 18 00९1६ {0 ०6 68०. 1240 2/4, 110 

01168 11118 € ]181971010; फ 0पप 16५१6 6४1 ९8४६6 0 ०८ 867६९ णर 

76608111260 10८8] 07 {196 820९. 116 शला एक &€४ 0४6ृर 116 
8111016 8०1 क1४1111) 11118 [6110त, प1प€ा' {718 ॥प]€. ष 81849 11100108 

16ौप 08101111) 1८211014 १८4५८010) 10 116 82706 08. 

5. दशाष्त् परतो न क्रोतानुरयः। जतानुशयश्चापि क्रेता षिक्रेतावा यदि राननि 

विषदतां तौ षर्थतानि दण्डयो ॥ (मेधातिथिः) 
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यस्िन्यस्िन् कृते कार्ये यस्येहानुश्चयो भबेत् । 
तमनेन विधानेन ध्य पथि निवेशयेत् ॥ 

कात्यायनः [६८२ ६८४; 

कीतवा प्राप्षः न गृरहीयाचयो न दचादद्षितम् । 
स मूरयाहशभागं ठु दत्वा खं द्रव्यमाप्नुयात् ॥ 

अप्रप्िऽर्ये क्रियाकारः ते नेव भरदापयेत् । 
एवं धर्मा दशाहात्त॒ परतोऽनुश्नयो न तु+ ॥ 

(क्रियाकारे साक्षिकेख्यादिके । 

नारदः [१९ ६] 

उपहन्येत वा पण्यं द्टेतापहियेत वा । 

विक्रतुरेव भसो ऽन्थो विक्रीयासंप्रयच्छतः 

यान्नवरक्यः [२ २५६] 

राजदेवोपघातिन पण्ये दोष उपागते | 

हानि्निक्रेतुरेवासो गविक्रीयासप्रयच्छतः 

1. न केवलं वणिजां पण्यधमाऽयं दशादिकोऽनुशयः, र तहि, वेतनसंविदषृदधिप्रपोगा- 
दिषु 'यसिन् यसिन्निति' वीप्सया शेषरकायपरिगप्रहः | "अनेन विधानेन" दशाशिकेन विधिना । 
भमीदनपेतो “धम्बः' । °निवेशयेत्' खापयेत् राला । अतिदेशोऽयम्- (मेधातिथिः) 

2, प्राप्तः खवश्यतां नीतम् । (धि. र.; १८९) 

8, क्रियाकले-स्खु. च., ]). 511; भ्य. प्रकाश्चः, ४३९. 

4. “अथंक्रियाकालो दोह्यवाह्यादिषण्यस्य दोह नवाहनादिकालः । तस्मिन्नपि सति 
'अग्रहणे' अदनि वा कृतेऽपि नेव दशमं मूस्यमागं प्रदापमेत्, किम्तु तमदत्वैव खद्रग्यमाप्नु- 
यात् । प्वमक्तो घमः दशाहासागयथात्करयकालादृध्वं वेदितम्यः । दशयाशात्परतस्त्वनुश्चयो न 
कतंभ्यः । भनुशयनकारस्यातीतत्वात् ॥ स्ष्तिचन्दिका, (). 511-512), 1२०१९४१९ 

8111081 ९704{200 [$ ऽ्यवहार प्रकाशश्च, ४२९. 

५. सोढन्यो-द. 

6. 8. ५. 4. 9. 23. 8. 2. (४) 8. 2. 0) ज, द, 7 स-याचितस्याप्रय- 

ऋत; याति तस्य प्रयब्छतः-वि, र,, १९०. 



७३९ ससयकटपतसखः [ ६५ 

नारदः [११ $ ७. 

निर्दोषं दशयित्वा वु सदोषं यः प्रयच्छति । 
शूरय हु द्विएुणं दाप्यो विनयं तावदेव तु ॥ 

बहस्पतिः [१८) २, ४] 

्नास्वा सदोषं यः पण्यं विक्रौणीताऽतिचक्षगः | 

तदेवं द्वियुणं दाप्यस्तत्समं त्रिनयं तथा ॥ 

मत्तोन्मचेन विक्रीतं दीनभूस्यं तु यद्वत्! । 
भसखतन्त्रेण मदेन ल्याञ्यं तस्य पूनहैरेत् ॥ 

याज्नवरक्यः! [२ २५७] 

अन्यदस्तनः विक्रतं दुष्टं वाऽदृष्टवद्यदि । 

विक्रीयते दमस्तत्र मूरयासु द्वियणो भेत् ॥ 

नारदः; [१ १, ८ | 

८ कद, 0 ग्द ध र 

तथान्यहस्ते विक्रीय योऽन्यस्मं तस्यच्छति | 

सोऽपि तदद्धियणं दाप्यो विनयं तावदेव तुर ॥ 

याज्ञवरक्यः [२) ६१] 

सल्यकारकृतं द्र्य द्विगुणे प्रतिदापयेत् ॥ 

1. 000111९ 7 ड, 8110 प्7]116व ॥फ ज, द, 9. 123. (४) 214 ^. 8. 23. 

2. स मूस्यादूद्वियुण-(उ्ववदहारप्रकाश्ाः) ४४०) 

8. विक्रीणीते विचक्षणः (व्य. भ्र. ४४१) ॥ 'जिक्रोणीतेः दोधमनुक्तवा इति शेषः 

(वि. र , १९०) 
4. भयेन वा-^ . 9. 1.9. }. (४), ण, द, 72. च. व्व. प्र, ४४१. 

5. अन्यदसे त-विश्वरूपः; अन्यहस्ते च-मिताक्षय. 

6. तथाम्पषहस्तजिक्रत- मृ. ना. स्थ.) १५९. 

7, विनब चेष राजनि-मु. ना. स्मर. १५९. 
8, अल पूवक्रयो बलवान् (चि. भक्गार्णवः, २, ३, ३९) 



ग्यवद्ारकाण्डे जिक्रोवालप्रदानम् ४३३ 

सद्य॑कारः' क्रवविक्रयसत्यापनाथे यदृण्यं दीयते तदुष्यते' । 

ग्यासः 

सत्यंकार च यो दत्वा यथाकाङं न श्यते | 

पण्यं मवेनिखष् तष्ीयमानमगरह्धतः ॥ 

(निश्च दत्तम् । 

नारदः (११, ९] 

दीयमानं न गह्णाति ्रीस्वा पण्यं च यः क्रयी। 

वरिक्रीणानस्तदन्यत्र विक्रेता नापराध्नरुयात् ॥ 

याह्नवरक्यः [२ २५५] 

विक्रीतमपि विक्रेय" पूवक्रतयेग्रहणाति । 

हानिधेतक्ेठदोषेण क्रेतुरेव हि सा भवेत् ॥ 

दीयमानं न गृह्णाति क्रीतं पण्यं तु, यः क्रयी | 

स पएवास्य भषेदाषो विक्रेतूर्योऽपमयच्छतः ॥ 

1. यक्ेत॒कामेन क्रयपरिखितये विक्रये इमर्षितं तत् सखव्यज्कारपदार्थः। तशाप्रे विक्रेता 

विक्रये विप्रतिपन्न द्विगुणं करत्रे द्यादियथः | (वि. श., १८१) 

2. "निष्ट" त्यक्तम् (चि. र.) १९२) 

3. क्रीतं पण्य-मु. ना. स्मर.) १५९. 

4, ^. 8. 8., 8. 2. (४), 8. ए. (9), न, मिताश्चसया 2" वि. र. (१९२)- 
जिक्रेयम् ; 01161" }{88. 1680 विक्रीतम् 

5, ̂ 80116त 0 नारद $ भपराकं (८२९), स्म. बन्दर. ए. 519, ग्य. 

प्र.) ४४* 616. 0६101 {866 ऋ 9 र [011116त {९18 ०1 कदावक41[. 

6. च 0" तु-द, स्म. चं. 
९8 



४७१७ हलयकरवतणः [६५ 

त्या [ना स, १ १, १ ०-१२] 

दत्तमूर्यस्य पण्यस्य विधिरेष प्रकीर्तितः । 
अद्तेऽन्यत समयान्न विक्रेदुरतिक्रमः ॥ 

राभार्थं वणिजां सवेषण्येषु कयविक्रयः । 
स च कामोऽपपास्ाय महान् मवतिवानवा॥ 

तस्मे च काठे च वणिग्ं समाश्रयेत् । 
न जैद्मेन भरवरतेत भेयानेवं वणिक्पथः ॥ 

इति पहाराजाधिराजश्रीमदोविन्दचन्द्रदेवपहासान्धिविग्रहिकेण 

भट्हदयथरास्मजेन भद्ृश्रीमह्टक्ष्मीधरेण विरचिते 

ूल्यकरपतरां व्यवहारकाण्डे 
विक्रीयासप्रदानम् ॥ 

1, प्रक्रमेताऽय॑बिद्रणिक्-षि. र. १८३; ^. 3. 3. 8. 3. (2); 8. 8. (9, 

920 द; पक्रमेताषे वित्वादुशवः-न, 

४. भणिक् यतः-द, 



९९ 
अथ क््त्वोनुखयः 

तत्र नारदः [१२, १-३] 
करीत्वा ूटयेन यः पण्यं कतं" न बहु मन्यते । 
करीतानरुश्चय इत्येतद्विवादपद मुच्यते ॥ 

क्रीत्वा सूर्येन यः पण्यं दुष्क्रीतं मन्यते क्रयी । 

विक्रमः प्रतिदेयं तत्तसिनेवाहयविक्षतम् ॥ 

द्वितीयेऽहि ददत्करेता मूलय तिशांशमा वहेत् । 
द्विगुणं इ तृतीयेऽहि परतः केतुरेव तत्ः ॥ 

कालयायनः (६८६, ६८७] 

+ऋीत्वा त्वतुशयात्पण्यं लयनेदाद्यादे यो नरः । 
०अदुषटमेव कारे तु स मूस्यादशमं वहेत् ॥ 

करीत्वा गच्छन्नन्रुशयं क्रयी रस्तपघ्रुपागते । 

षड्भागं श्त मुरस्य दत्वा क्रीतं त्यजेदभृषुः" ॥ 

1. केता-मु. ना. स्म. ` 2. ०माहरेत्-म. ना. स्न. 

8. विक्रयाय यद्यं तत् “पण्यम् यद्धिक्रीय तदुस्पन्नेन द्रव्यान्तरक्रयादिना पुडषो व्यवष्टरति 

जीविकाधनमाज॑यितुम्--तया पणभूमो प्रसारितमप्रखारितं च भवति बणिजाम् । तत्ते "पण्यः 
ग्रहणात् कथिद्धियेषो विवक्षितः । इतरथा कत्वा मूल्येन इययेतावदपेक्ष्यम् । “कः पुनरषो 
विशेषः? उच्यते । यत् क्रीतमपि पण्यत्वमजहदणिमिभिः विक्रीयते । तर्द बिक्रया्थ॑मेव क्रीणन्ति। 
तेषां बणिजां इतरेतरं विक्रीणतां च नारदीयो विधिः, अन्येषां मानव [८) २२२] इति- 
[मेधातिथिः, मानव, ८, २२२]. ४:१० 5५1१८, ]. 430. 

4. क्रीत्वा चानुशयं पश्चात् वयनेदोषादते नरः इति ग्यवष्ारपरकाक्षे शोकस्य 
पूर्वाधैः (प. ४३५) 

6. अयुष्टमेव-ड, प्र. ४२३५. 6. तस्य-ब्य. भ्र, ४२५. 

1. नेन्नरः-~म्ये. प्र, ५२३५} यजेदूबुधः-स्शर. च. 7. 512. 



७३६ कष्यकस्पत खः [६६ 

. याह्नवस्क्यः [२ २५८] 

षयं हद्धि वणिजा "पण्यानामविजानता । 

करीत्वा नाद्चुश्यः कायः वेन् षडभागदण्डमाङ्ः | 

नारदः [१२, १६, १२, ४. 

कीर्वा नाचुशयं कृयाद्रणिक् पण्यविचक्षणः । 
षयं इद्धि चः जानीयात्पण्यानां “यस्य याट ॥ 

क्रेता पण्यं परीक्षत भाङ् खयं गुणदोषतः 

परीक्ष्याभिमतं क्रीतं धिक्रेतुने भवेत्पुनः ॥ 

बृहस्पतिः [१८ ९] 

परीक्षेत खयं पण्यमन्येषां च प्रदशयत्? । 
परीक्षितं बहुमतं शरहीताः न पनस्लनजेत् ॥ 

व्यासः 

ग्यमेकाटष्टकालधान्यासवरतस्य च । 
वक्ञङ्प्यहिरण्यानां सद्य एव परीक्षणम् ॥ 

नारदः [१२ ५, ६] 

यहदो्ं परीक्षत पश्वाहाद्राह्यमेव तु' । 

पक्तावजभवारानां सप्राहं स्यास्परोक्षणम् ॥ 

1. (पण्यानां तु विजानता" इति विश्वरूपपाठः; पण्यानामभिनायते-स, पण्यानामभि- 

जानतः इति विवादमङ्घाणेवपाठः । 

2. चन्द्रगल्यादिवदयेन पण्यानमरषद।निषेद्धिबा भवति । तज्रेवं विलानता वणिजा श्चयं ब्ध 

वा निरूप्याविरोधे सति “करीत्वा विक्रीय वा नानुञ्ययः का्यः। कुर्वतो आ प्ण्यमूल्यषड्धमागो 
राजदण्डः ॥ (विश्वरूपः) 

8. ब्ृदिश्चयो त॒-मु. ना. स्म, १६२. 6. अर्टीता-वि, 
4. भागम तथा-यु. ना. स्प. 7. वृण-बि,. र. १८६, 
५. प्रददेयन्-द. 8. च 0" तु-द, 



लप्यते क्रोत्वाजुशयः । 1), 

द्विपदामधेमासं तु पुंसां तदद्विणं जियः । 
दश्षाहः सवबीजानामेकादो रोदवाससाम् ॥ 

-नारदोक्तक्रमेण परीक्षाकाठमिषाय- 

बहस्पतिः (१८, ७। 

अतो ऽवा पण्यदोषस्तु यदि संजायते कचित् । 
विक्रेतुः भरतिदेयं तत् केता मूरयपबाप्ुयात् ॥ 

काल्यायनः [६८८ 

अविज्ञातं तु यत्करतं दुष्टं पद्वादिमावितम्। 

रीतं तत्खाधिने देयं पण्यं कालेञन्यथानहु॥ 

पनुः [८, २०३ | 

नान्यदन्येन संखषटे रूपे विक्रयमहति । 
कि 

न सावद्यं न च न्युनं न दूरे न तिरोहितम् ॥ 

नारदः [१२ ७] 

परिद्क्तं ए यद्रासः' किषटरूप मरीमसम् | 
| की 

सदोषमपि तत्कीतं विक्रेतूने मवेतपुनः ॥ 
¦ क्य (४ 

$इति श्रीमदाराधिराजश्रीगोविन्दचन्द्रदेवपदासान्धिविप्रहिकेण 

भटृहूदयधरातमजन भटश्रीमद्वक्ष्मीधरे" विरचिते 
कूलयकस्पतरों ग्यवहारकाण्डे 

करार्वाुशयः 

1. (नारदोक्तक्रमेण' पवीक्षाकालयुक्त्वा ब्दस्पतिः-- दति वि, र., १९९. 
2. न दरेण तिरोहितम्-द्, 
8. नान्यत् ङद्कुमादिद्रव्यं (जन्येन) कुद्रभ्येण तदाभासेन ऊुमुम्भादिना. सष्ठ विक्रेयम् । 

साव्यं चिरकालं भाण्डे स्थितत्वात् प्रातविभावम् । न च ग्यूनं ठुलामानादिना । दूरे दूरसितम्। 
तिरोहितं खगित॑ वल्लादिना ॥ (मेधातिथिः) 

4. यत्खामी-स, 

४. ^, 9. 8. ख) 874 9, 2. (४) इपणक्ग ५8 ९०1०0110. 



६७ 

अथ सीमाविवादः 

तत्र बृहस्पतिः [१९ १। 
कयविक्रयानरुशये विधिरेष "उदाहतः । 
ग्रामक्षेतरश्हादीनांः सीपावादं निबोधत ॥ 

नारदः [ १ छ, 4 1 

सेवुकेदारमयादाविद्धष्टाऽङृषएनिश्वयेऽ । 

क्षल्ापिक्रारो “यत्र स्यादिवादः क्ष्रजस्तु सः: ॥ 

अस्याथेः-सेतुकेदारादिमयादादृरत्वसंनिदिततरनिश्वये कतेव्ये क्षतर- 
विषयो विवादोऽसौ क्षेत्रज" उच्यत इति । 

कात्यायनः (७३२) 

आधिक्यं न्युनता दशे" अस्तिनास्तित्वमेव चः | 

'अमागञुक्तिः सीमा च षड्िवादस्य हेतवः ॥ 

1. (प्रकीर्तितः, श्रदर्दितः, इति वि. र., १९९. 
2. गृहादीनां इत्यादिशब्देन नगरदेशो खीक्रियेते, तत्रापि सीमावादस्द्धावात्। 

(सब. चन्द्रिका, ए. 545) 
8. (निणेये' इति षि. र. पाठः 
4. ध्यस्तु' इति मु. ना. स्मू., १६५. 

5. “तेतु*सतोयप्रतिबन्धको बन्धः | "केदारमयांदाः केदारसीमा । "विङ्ृषट' खिर सदुर्कृ्म् , 
+अङ्कष्ट' प्रतं षदपकृष्टम् । एषां निणेये" निश्चयार्थम् । यत्र विवादे क्षेजमधिक्रियते स विवादः 
'स्ेश्रन' उच्यते (वि. र. १९९) ॥ "कदारः” श्षुद्रसेतुभिः कस्पितो देशः, क्षेत्तमत्रं वा। 
'मयांदा' क्षेत्रादिसीमा । विकृषटो' खाङ्गलादिनोद्धेदितो देशः । अकृष्टः सिखो देशः । तेषां 
निश्चवाः षेत्राधिकाराःः क्षेत्रविषयाः यतत भवेयुः स श्षेत्रजो विवादः स्मतिचन्दिका; 
धथ. कम) १०, 

6. न्यूनता चास्तेः इति वि, र. पाठः (१९९) 
१, वास. 

8, (भभोभे सुक्तिः'-वि, र. १९९. 



भ्यवहारकाण्डे सोमाविवाद् ७३९, 

'अभोगशक्तिः भागविधमानस्य क्षल्देशेक्तिः । 

परुः [८) ९४4] 
सीमां भति सप्ुत्पभे विवादे प्रामयोदेयोः । 

"श्ये मासि नयेदेनांः संप्रफाशेषु सेतुषु ॥ 

बहस्पतिः, [१९, २] 

निवेश्काटे कतव्यः सीपाविपिविनिभयः। 

प्रकाश्चोपांश्चिहिश्च रक्षितः संशयापहः* ॥ 

सीमादक्षांश्च कुर्वीरन् न्यग्रोधाश्वत्थकिशचुकान् । 

क्षारपरीसारतारश्च प्षीरिणशेव पादपान् ॥ 

1. “येः ति उ प्रभृतयः, मेधातिथिश्च; “जयेष्टे" इति नोलिपाठः (1. १०1४), 

2. 'नयेत्सीमां' इति मेधातिथिपाठः; नयेदेनां' इति वि. र. 

8. कतग्या-ज. 

4. {118 019, 18 10188118 10 1116 [वक्षपा शापा), 0 108 

016867106 171 #16 ०1778] 28 [105१९ फ #16 णाल निदे शकाढे 

कतव्य), 0110९ ४ शक्षांश्च कुर्वीरन्? 11611 0610188 0 {116 ९९186 ° ममु 

ए 11161) 1011058. 16 तश्रा ९०] $ 1९९8 ©0117660ङ ॥16 0060112 

010 01 {16 $१€186 0 शाप 2. ९. सीमाब्क्षांश्च एप 01118 मनु 06016 1४. 
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धटमान्वेणुंधः विविधान् शमीवह्टीखयरानि च । 

शरान् इन्जकगुर्माश्च तथा सीमा न नहयति ॥ 

तडागान्युदपानानि "सरिसस्वणानि च । 

सीपासन्धिपु कार्याणि देवतायतनाने चः ॥ 

बहस्पतिः; [१९ ८-९। 

वापीकूपतडाकानि चेलयारामसुराठयाः । 
स्थरनिश्ननदीसोतःशषरुरमाहमराश्चयः ॥ 

प्रकाश्चचिहान्येतानि सीमायां कारयेस्छदा । 

निहितानि तथान्या यानि भूमिने भक्षयेत् ॥ 

पुः [८, २४९-२५१ 

"उपच्छन्नानि चान्यानि सीमालिङ्गानि कारयेत् । 
सीमान्नाने दृण? वीक्ष्य रोके निदयविपयेयम् ॥ 

"अहपमनो ऽस्थीनि गावाास्तथा भस्मकपालिकाः | 

करीषपिष्ठकाङ्गारश्छकरा वादकाश्च इ ॥ 

1. गुर्मानम्यांश्च-वि. र.\ २०५ 

2. वाप्यः प्रस्वणानि च-मनुः (८१. १०11४), मेधातिथिः, ^. 8.13. 8.2. (२), 

ए. च.) ज, द 800 वि. र. २००. 

8. गुल्माः" प्रकाण्डरदिताः सटाः । ¶लयो' र द्रच्यादयः । 'खलानि' कृत्तिममृतपिण्डाः। 

कुभ्जरूपाः गुरमाः । (तडागानि, महाम्भांसि । “उदपानं' कूपः । ध्रक्लवणानि' नद्ीम्यतिरिक्त- 

सलोतासि । (धि. र. २००) 

4. कूपवापीतडाकानि- बि र. २५१, उ; स, 
ए. उपच्छलानि-ड. 

6. इणां-?. 4. ज; स, द, मु, मनु, ति. र. २०१; उ, ^. 8. 3. 6(८.-तृणम् 

7, अह्मनोऽखीनि-^. 8. ए., 8. 3. (%), 8.2. ८), 8.०. ज, द 20 

मेषातिथि); स्मशानोऽसथीनि-उ, 



ष्यवहारकाण्डे सोमाभिधादः । ¦ {| 

यानि वचैर्वभरकाराणि काराद्भमिने भक्षयेत् । 
तानि सन्धिषु "सीमायामप्रकाशानि कारयेत् ॥ 

बृहस्पतिः [१९, २०-२१] 
करीषारिथतुषाङ्ारशकरादमकपाङिकाः | 
सिकतेष्टकगोवारकापोसास्थीनि भस्म च ॥ 

प्रक्षिप्य कुम्मेष्वेतानि सीमान्तेषु निधापयेत् । 
ततः पौगण्डवारानां प्रयतेन प्रदशेयेत् ॥ 

वाधक्ये च रिशुनां तु दशेयेयुस्तथेवर च । 
एवं परम्पराज्ञने+ सीमाश्रानितिने जायते ॥ 

मनुः [८) २५२] 

एतेिङ्गेनयेत्सीमां राजा विवदतां व्रणम् । 
पयवेयुक्तथा च सततग्रुदकस्यागमेन च ॥ 

(सथ्ुनयेयुः सीमानं'ईत्यनुरत्तीं नारदः” [१४, ६1] 

निश्नगापहूतोस्छष्टनष्टवचिहापरु भूमिषु । 
 _ ग ष ५.५६ श 

तसरद शानुमानश्च प्रमाणरखिङ्गदरनेः ॥ 

1. सीमाया अप्रकारानि-वि. र, २०२१ 

2. 'उपच्छनानिः आदृतानि । 'अन्यानिः वक्ष्यमाणानि अश्मादीनि। कपाङिकाः 

कर्प॑राः । 'अद्धापः' निर्वाणोल्युकाः । शकराः” श्षुद्रमाण्डादयः । (वि. र., २०१) 
पाप्राणकरिना मृदः शक॑राः” । कपाछिकाः' कल्शेकदे राः । "करीष ञयष्कगोमयम् । "अङ्गाराः? 

यभरिदग्धाः काष्ठावयवाः । (मेधातिथः) 

8. ते 07" तु-द, वि. र. २०२; (ते पोगण्डबालाः इति व्याख्यातम् 

4. परस्परक्नाने-नि, 

५. पूवभुक्स्यापि सतत-द. 
6. धि. र.; २०३. 

7. भोगदर्ध॑नेः-मु. ना. स्म. १६५; ^. 8. 2., 8. 28. (४), 8. >. (9), ज, 

द्, से) मि, धि. र्.) २०२. 

960 
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मनुः [८) २५३] 

यदि सशय एव स्याह्िङ्गानामपि दकशषने । 
साक्षिप्र्यय एव स्याद्विवादे सीभनिश्वयः॥ 

कात्यायनः [७२३] 

तस्मिन् मागः प्रयोक्तव्यः स च साक्षिषु तिष्ठति| 

लेख्यारूढश्चतरथ साक्षी मागदरयानिनः ॥ 

मनु; [८) २५४) २५५) २५८ | 

'प्रामेयककूकानां चः सपक्षं सीपसाक्षिणःऽ । 

प्रवयाः सीमलिङ्गानि तयोव विवादिनोः ॥ 

ते पृष्टास्तु यथा ब्रूयुः “समस्ताः सीज्जि निश्चयम् | 

तथा प्तं च निवध्नीयात्समस्ताश्रैव नामतः ॥ 

साक्ष्यभावे त्र चत्वारो ग्रामाः सीपन्तवासिनः। 

सीमाविनिणयं इयुः प्रयता राजसंनिधौ ॥ 

प्रातेयकः' प्राम्प; । 

याञ्ञवरर्क्य; [२ ९५२] 

सामन्ता वा सपप्रापाश्चल्ारोष्टौ दश्नापि चः। 

रक्तखगवसनाः सीमां नयेयुः क्षितिधारिणः ॥ 

1, ^. 9. ए, त 8, 1. (2)-प्रामेयकः प्रमेयककुलानान्तु-द, ज, 

@. तु 07 च-द्. 

8. क्षीणसक्षिणः-द. 

4. सामन्ताः-^. 8. 1. 8. 3. (४); ते पृष्टास्तु तथा ब्युस्सम्मताः सीमनिश्चवम्-जः 
समसखाः सीमसाक्चिण!-वि; समस्ताः सीमनिश्चयम्-स. 

5. तल्ल-स, 

6. भ्रामेयककुरखनां' प्रामीणपुरुषसमूहानाम्- मेधातिथिः 

7. बा-द, स, वि. र, १०४. 
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कालयायनःः 

तेषामभावे सामन्ता मोखदद्रोदुधतादयः । 
स्थावरे षट्पकरेऽपि कायो नात्र विचारणा ॥ 

्षतरवास्तृतडागेषु इपोपवनसेतुषु । 

दयोषिवदि सामन्तैः प्रलयः सवेवस्तुषु ॥ 
॥ि र न ५.१ [> ¢ 4 

सापन्तभावास्सामन्तः फुयास््षत्रविनिणेयम्' । 

ग्रामसीमाद्ु च तथा तद्र्नगरदेशयोः ॥ 
¢ ^^ क छ, = 0 णै, 

खाथसिद्धौः प्रुषु सामन्तेष्वथगोरवात् । 
त्सं सक्तैस्तू” कतेग्य उद्धारो नात्र संशयः ॥ 

संसक्तसक्तदुष्टषु तच्संपक्ताः परकातिताः । 

कतेव्या न प्रदृष्टास्तु रान्ना धप विजानता ॥ 

त्यक्स्वा दष्टस्तु समन्दानन्यल्य कादिमिः सह । 
सेमिश्रचः कारयस्दीमामेवरं घमविदो विदुः ॥ 

सामन्ताः साधनं पूवमनिष्टोक्तं युणान्िताः । 
द्ियणास्तूत्तरा हयास्ततोऽन्य विणुणा मताः ॥ 

(ततस्पसक्ताः' सामन्तप्रलयासनाः। 

1. का. स्म, सार.) ७२७, ७३४; ७२३८) ७२९) ७४०, ७४२; ७४६. 

2. “नान्न कायां विचारणा -वि. र. २०४; तेषां साक्षिणाममवे शरप्रररे, अंश्म्यूनत।- 
धिक्यादिषट्प्रकारभूमिवादे (चि. र. २०५) 

8. (सामन्तः इति चि. ₹, पाटः (२०५); सामन्तः! सीमान्तवासी. 

. क्षेत्रादिनिणयः-द. 
, सखायसिद्धये-द, बि. 
. तत्ष॑युक्तेषु-13. ¶ .,; तत्स॑सक्तेः-न, द्, स.; तस्संयुक्तस्तु-उ, 

, समीश्य-8. प. वि. र., २०६, ~ > र नन 



। \ 1. हृद्यकरपतकः [९७ 

शङ्कयिखितो 

गृहक्षलयोर्विरोपे सामन्तप्रधः । सामन्तविरोपरे {[अभिर्ख्यप्रल्ययः । 

अभि]लेख्य विरोप्रे प्रामनगरदृदधभ्रेणिप्रल्ययः । प्रामनगरददधभ्रेणिविरोधे 

"द्वषादुधक्तमन्यतर राजविभखाद् ! 

नारदः (१४, २, ३} 

षत्रसीमाविरोपरेः व्र सापन्नेभ्यो विनिश्रयः। 
नगरग्रामगणिनो ये च हृद्धतमा नराः॥ 

'ग्रापसीपाघ्चु च बहियं स्युस्तत्र षिजीविनः । 

गोपाः शाकृनिका व्याधा ये चान्ये वनगाोचर्।; ॥ 

#(:.9 (८) २५९-२६ © ॥ 

सामन्तानामभावे तु मौखानां सीमस्ताक्षिणाम् | 
इमानप्यन्रुयुञ्ञात पुरुषान्वनगोचरान्ः ॥ 

नन्याधांश्छाङुनिकान् गोपान् केवतान् मूलखानकान् । 
व्यारग्रादातुभ्छत्तनन्यांश्च वनगाचरानः ॥ 

नारदः; (१४) 9 ५. 

सथुन्नयेयुः सीमानं ठक्षगेरुपलक्षिताम् । 

तुषाङ्गारकपाकस्थिकूपेरायतनंदरमेः ॥ 

, [ 1] 16810176 {7070 1. ५, ल, वि. र, २०६. 

, द गवर्षभुक्तानुभुक्तमन्यत-ल, षि. र, २०६. 
, विवादेषु-मु. ना, स्म. १६५. 
, म्रामसीमादिषु बहि-स. 

५. म्रामप्रतिष्टानकारे भवा उत्पत्तिसदभुषो "मोद्य उव्यन्मे। ते च सामन्ताः निलयाः 
नित्यखननिदितत्वात् ॥ (मेधातिथिः) 

6. 81018 इडो 77 116 (वमाः 218. गाए. 
7. "व्याधाः, मृगयाजीविनः। शशाकुनिकाः' शकुनिर्बन्धिजीविनः । 'केवताः' दाशाः । 

(वूलखानकाः' मूर बृश्चादेः खनयन्ति स्थूलकाश्देः । ध््याटग्राह्।;' सपप्रादिणः । 'उज्छृत्तयो' 

दरिद्राः । अन्याश्च" फलकुषुमेन्धनाथिनः ॥ (मेधातियिः) 
8. ते सीमां-मर. ना. स्मु.) १६५. 

> € < ।~ 
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1. ^~ ्े ९९ न्दे क >> ९ अ 
अभिज्ञानश्च वरकः सथरनिन्नानतादिभिः। 

केदाराराममर्गेश्च पराणे; सेतुभिस्तथा ॥ 

भुः 6.1 २६१ | 

ते पृष्टास्तु यथा ब्रयुः सीमासन्धिषु रक्षणम् । 

तत्तथा स्थापयेद्राजा धर्मेण ्रामयोदरयोः ॥ 

बहस्पतिः [१९ २३१ 

शपयेः शापिताः खैः खेत्रयुः सीन्नि विनिश्चयम् । 
द्शयेयुनिधानानिः तस्ममाणमिति स्थितिः ॥ 

भनुः (८; २५६ 

शिरोभिस्ते ग्रहीत्वोर्वी स्रग्विणो रक्तवाससः । 
घु ने, ~ च ९ ० ७५ म् 4 

क्तेः शापिताः स्वः सखेनयेयुस्ते सपभ्नसम्^ ॥ 

नारदः [१४ ९-१०] 

नेकः सन्नयेत्सौमां नरः प्रयययवानपि । 
गुरुस्वादस्य कायस्य क्रियेषा बहुषु स्थिता ॥ 

एकथदुन्नयन्सीमां सोपवासः सथु्येत् । 
क ® 

रक्तमास्याम्बरधरः क्ितिमारोप्य मूपनि, ॥ 

बृहस्पतिः 

्नातविहाविनाश्ेऽपि एकोप्युभयसंमतः | 
रक्तमारयाम्बरधरो गृदमादाय मूधेनि ॥ 

1. अभिक्ञातेः-मु. ना. स्म्रु., १६५. 
2. भनिधानानि' सीमानिधीयमानानि ठुषाराद्गारादीनि सीमाचिहानि। (चि. र. २०८) 
४. 8. च. 0111118 {1118 वपता) बि ०000118 ममनु" छक, 

4. खः खेः सुक़रतैः धर्मे; शापिता स्ते-"धमौ अस्माकं क्षीणा मवन्ति यदि मिथ्यां वदाम 
इति वादिता इत्यथः (वि. र., २०९) 

5. गुरूत्वादपि-द. 
6. एकश्चेदत्यन्ताप्राप्तयोभयानुमतो मवति, तदा सोपवासो रक्तमास्याम्बरधयो मूत 

क्षितिमासेप्य सीमामुन्नयेदिययः । (वि. र २०९) 



४७६ ष्यक स्पत [६७ 

| सलयत्रतः सोपवासः सीमां सदरेयेश्नरः। 

मनुः" [८; २५७, २६३ | 

यथोक्तेन नयन्तस्ते पूयन्ते सत्यसाक्षिणः । 

विपरीतं नयन्तस्तु ष्दाप्याः स्युद्धिशतं दमम् ॥ 

सामन्ताधरेन्पृषा व्रयुः सेतां विवदतां वरृगाम् । 
ऽसर्व ते च पृथग्दण्ड्या राज्ञा मध्यमसाहसम् ॥ 

(सेतो सीमायाम् । 

कात्यायनः [७५०; ७४१] 

बहनां तु गरहीतानां न स्व निणयं यदि। 

कुयुभेयाद्रा लोभाद्रा दाप्यास्तूत्तमसादसम् ॥ 

नाङ्नानेन हि मृच्यन्ते सामन्ता निणयं प्रति+ । 

अन्ञानोक्तो दण्डायेस्वा पुनः सीमां विचारयेत् । 
कीर्तिते यदि भेदः स्यादण्ड्यास्तृत्तमसादहसम्ः ॥ 

केषशदरतं ब॒युनियुक्ता भूमिकमेणि | 

जघन्यास्तेऽपि प्रक्र वरिनेयाः पूवेसादसम् ॥ 

1. 2१४7016 071111८त् 77 [वश पक 8. 

2. दाप्यास्ते-स, 

8. स प्रथक् प्रथक् दण्ड्याः-द्, ज, 1. ५., चि. र.) २०९, मु. मनुस्म्रुतो च, 

4. यदि-धि, र., २१०; बि. 

५. अज्ञानेनः जानेऽप्यक्षानामिघानेन । "कीतिते' सम्भूय साये उक्ते, पुनस्तेषां यदि 

भेदो' वचनविरोधः स्यादितययंः (षि. र., २१०) 
6. (10 88611060 10 नारद $ मिताक्षय (२, १५३), अपराके (२, 

१५२), स्थर. च., ]. 547, 811 विवाद्रल्लाकर, २१०, 11118 18 701 पात् 71 

क्ष ए01181९त 14051111. (116 16€† 5101५ ०प्८पा8 ४8 १४) ८ 7 

4०11 '8 6071. (. 167.) 
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गणहद्धादयस्स्वन्ये' दण्ं दशः पृथङ् एयर् । 
विनेयाः पथमेनेव साहसेनारते स्थिताः ॥ 

कालयायनः [७२८ ७२१६. ७५३] 

पससक्तकास्तु सामान्तास्तत्पंसक्तास्तथात्तराः | 

ससक्तसक्तसक्तान्ताः प्रकाराः प्रकीर्तिताः ॥ 

ग्रामो ग्रामस्य सामन्तः षतं प्षत्तस्य कोतितम् । 
ग्रहं ग्रहस्य निष्टं समन्तात्परिरभ्य च॥ 

ये तत्र पूषेप्ामन्ताः पशचादेशान्तरं गताः । 
तन्मूलत्वात्त मौीलासते ऋषिभिः संपकीर्षिनाः ॥ 

श्रामो ग्रामस्य सामन्तः" इति । ग्रामजनो प्रामजनस्य विवादे सामन्तो 

न पुनस्तद्भामीण एव तत्र सामन्त इत्यथः । एवं प्षेत्रमिल्या्रपि । पत्र्रह- 

शब्दाभ्यां नर्खामिनो लक्ष्यते, ॥ 

शहस्पतिः [१९. ३८, २३९] 

तदुखन्नाश सामन्ता येऽन्ये देशान्तरस्थिताः । 
मौखासत त॒ समादिष्टाः प्रष्टव्याः का्मनिणेये ॥ 

अदुष्टास्ते त यदत्रयुः" संदिग्धो सपदृत्तयः । 

तस्माणं तु कतेग्यमेवं धर्मोन दीयते ।॥ 

1. 8. 4.-गणब्द्धादयस््वेते 

2. स॑स्गनास्तु-ज, द, 13. ¶. 

8. प्रामस्य प्रामान्तरेण सह सीमाविव्रादे तस्मयासन्नोऽन्यो प्रामसमूहः "सामन्त उस्यते । 
एवं गृह्चेत्रयोरपि समन्तात् प्परिरभ्य' यः परितो वेष्टयित्वा खितः | प्रामक्षेत्रगरहपदानि 
त्निवासिपुरषपराणीति ॥ (वि. र., २११) 

4. सन्दिग्धे समहष्टयः-^. 3. 2., 8. 7. (2), 8. 8. (0), न, द, ख, खमङ्त्तयः 
इति धि. र.+ २११; “सन्दिग्ध)' सम्देहे (वि. र, २११) 



४४८ ृत्यकर्पतशः [६७ 

 काल्यायनः (७४४) ७४५] 

निष्पा्यमानं येषं तकाय "नूयुणान्वितैः । 
टृद्धा वा यरि बाऽृद्धास्ते हृद्धाः परिकीिताः॥ 

उपश्रवणसंमोगक्रायोख्यानोपचिहिताः । 
उद्धरन्ति ततो यस्मादुद्रतास्ते ततः स्पृताः ॥ 

८उपश्रवणं) परम्परात्रसिद्धिःः। (सभोगो' शुक्तिः । “कायोखूयानं" 

तत्फरकरग्रहणवातो । 

नारदः” 

ध्वजिनी सन्पिनी चैव नेधानी भयवर्जिना | 

राजक्षासननीता च सीमा पश्चविषा सताः 

व्यासः 

निश्नानता च ध्वजिनी नैधानी राजकारिता। 

स्थिराः पश्चविधा सीपा पर्स्यिनी तु शचा स्पृता ॥ 

1. ^. 8.1. 9.1. (४), 8.1. (0), ज, द,स ध्णत् चवि. र.) २०२- 

लिगुणान्वितैः; विगुणाग्वितेः-तरि. 

2, प्रकी तिंताः-वि. र., २१२. 3. सिद्धम् 101 सिद्धिद, 

4. 9. 13. (४) 61108 1616. 

ए. पि प्प्रापत् 70 वनु 640.} पता 7 116 द ̂ 4क7/4- 

110100501111417 ९१:४6. ॥ ए 1९. 9्11108.81४६ 98811, 

6. मत्सिनी-चि. र. पाठः 

¶. ० ८०00 लाकर 01108 11616 11 उ, वि, द श्त स; एष}. च, 

६7त ^ . 8. 1. 111 167€ 116€ णाक 10168) फलु 816 रा{तथफ 

116106४1 11) ५08८ रुला) 17 तरि. र.) २१२ फ & 3112 41066 

{8 {--प्वजिनी, ध्वजतुस्यदृक्षवती । सन्धिनी मस्सवन्नदीमती । नेधानी' तुषारादिमती । 

'भयवजजिता' वादिप्रतिवादिसम्मता ॥ त्रि. र. २005 ६0 1118--'राजशासनानीता' शातू- 

चिह्वाभावे राजा्ञाकारिता॥ 

8. सिता-षि. र. २१३. 9. 2, व.-चपदडा स्मृता, 
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प्रामयोरुभयोयैल् गतेः" सीमाप्रवनेकः । 
नि्नापक्क्षितासातु श्राक्ञविद्धिरुदाहूता ॥ 

ग्रङश्नकवटमीका यतर देवग्रहाणि च| 
अश्मङटाश्च दृश्यन्ते ज्ञेया सा तु समुनता॥ 

ग्रामयोरुभयोः सीन्नि क्षा यत सपुन्नताः। 

सप्ुर्छिता ध्वजाकारा ध्वजिनौ सा प्रक्ोतिता॥ 

इष्काङ्गारसिकताः शकरास्थिकपाणिकाः । 

निहिता यत्न दृश्यन्ते नेधानी सा प्रकीर्तिता ॥ 

ऽसाक्ष्यभातरे द्रयोयेत्र प्रयुणा' परिकदिपनाः | 
सामन्तपता सीमा ज्ञया सा रजक्रारिता॥ 

काल्यायनः [७४७] 
ऽमयवजितभूपन सत्राभावे खयंङ्रता । 

नारदः (१४) १९] 
# = 

॥ 1 

यदातु न स्युज्ञातारः सीमायान च छक्षणम् | 
तदा राजा द्रया; सीपापुन्नयदिषएटतः खयम् ॥ 

म-५ ^ कद) ४७ कदीम 

व्यासः 

स्वस्छन्दगा बहुजला क्षपक; समन्विता | 

नित्यप्रवाहिनो यतर सीमा सा पस्स्यिनी पतता ॥ 

1. अआमयोरूभयोरत्र गर्भः-स, 
2. ^ 1] [1 दप8्ला1]018 €स८्ल])) 8. त. ज णात् वि ८ खर {01 शरः; 

नि 1९६१8-रकरुञ्नक ! 

3. साध्यभावात्-वि, र., २१२. 4. प्रमुता-वि; प्रयुणा-स, 
५. परिकीर्तिता-ल, द. 
6. भयवर्जितनरेपेणा्थाभावे स्वर्यृता-ल ; भयवजिता चृपेण सवा-वि; भयवार्जिता 

नृपेण सवंभेदे-स. 
7. मल्स्यकूर्मः--?. 4.; मल्स्यकूर्मसमन्विता-न. 

04 
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पनुः [८, २६५] 
9 | ¢ ^ 

सीमायामविषह्यायां खयं राजव धमेविव् । 
® ®, | क पदिशेदधमिमेनेषाघ्रुपकारादिति स्थितिः ॥ 

बहस्पतिः, व्यासश्र परथमे वृह, १९. ४०] 

अन्यग्रामात्समाभित्यः दताऽन्यस्थ यदा पही। १" 

पहानद्याञथवा रात्रा कथं तत्र विचारणा ।:२ 

नय्योच्छष्ठा राजदन्ता यस्यतस्यतरसापही;३ 

अन्यथा भ्न भवेष्धाभो नराणां रानदरेत्रिकः ॥ ४ 
५. 4५ नं 9 4 ~ 

क्षयोदयौ जीवनं च “देवगजवशान्तरणाम् । ५ 

तस्मात्सर्वेषु कार्येषु तत्कृतं न विचालयेत्" ॥ £ (अ) 

1. 116€ 810]र 0 कात 18 1881110 1) उ, त्रि) द 81) 13. व. क्त् 

18 0011 77 116 0८ पोश्माा8८ान])15 ४8 एल] ४३ वि. र, १४. 

9. अन्याद्वामास्समाभिवयय- वि; ०समाहृत्य-अपराकरपाटः (]). 761) 

क "116 1170€8 {५1 1एाहाट्त् दम॑ 11८ दा लात् 10 810 {16 

01161 77 णल् 11८ए् ०८८ तो वलाला 011९8 811त कश्या ९11]0{8 

0{ ¶1€ [८10147८ = 41077140, (0). 7601-2) 01108 1116 8९व 7९९९ 

{11010816 200४८, 1 1८ 1४५8 1188८ 01 07 1{{€्व २ 87त् ३, 

901141८47140"7ठ, (7. 548-9980) 1118868 ६ 811 ८, णा कक्राल 186 

{01108 111€ 80५८ 01त€ा. = {(7एक4474110/014, (]). 218) 7118868 ९. 

(1 एतव11211004/04) (२६९-२७०) 0111118 ७ 811त ८. 1174/ ४८ (३९८-३९९) 

0111118 ८. (उः 0771118 ७ 8114 ९, 8110 13. च. १४- १७५. 

8. वु 07" न (अपराकोः) 

4, रानदेववशान्दणाम् (उयव. निणै.) 
8. विचारयेत् (वि. र.) | 

(भ) "तत्कृतं" दै वराजङ्ृतम् । यचि दैवश्चम्दो माग्यमाचषटे तथाऽधि नदीकृते देबङृत- 
मित्युष्यसे । भाग्यस्येव मृरूकारणत्वात् ॥ 
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प्रामयोरभयोयेत मयादा केटिपिता नदी । ७ 

क्षयोदयेन चारपा" सा चाखयन्दण्डमहेति ॥ ८ 

कुरूते दानहरणं भाग्यामागयवश्चान्त्रृणाम् । ९ 

एकत व्कूकपातं त भूमरन्यतन ` संस्थितिम् \; १० 

नदी तीरे प्रकरे ^तस्य तां न विचालयन् ॥ ?१ (आ) 

शेतं ससस्यगु्दष्य भूमिष्छिपा" यना मवेत् । १२ 

नदीश्घोतःमवाहेण पुवेखामी मेत" ताभ् ॥ १९ (द) 

या रान्ना कोधरोभेन छटन्यायन बा टता । १४ 

प्रदत्ताञन्यश्यतुष्नन सा सिद्धपवाप्मुयात् ॥ १५ 

प्रमाणरहिनां भूमि जुज्ञता भस्य गा हूना । १६ 

ग्ुणाधिक्नाय तरा वत्ता तस्य लं न [वरचाय्येत् ॥ १७ 

1. तास्या (कि. र.) 

2. कूपपातं तु (व्यव. निणेयः' 

8. संसितिः (अपराः) ` 

4. तस्येतां (पराकैः); तस्य तत् (वि. र.) 
%. कषेत्रशस्यं समुहङध्य (माघवीयम् ; 1. ५; नि.) 
6. भूमिः छन्ना (अयव. निणे.) 
7. लभेच (माधवोयम्); तम्, (ज.) 
8. कृता (स्ख. च.; 1.4. बि.) 

9. गुणाधिकस्य दत्तं वा तस्य तां नैव चालयेत् (अयराकहः) 
(अ) तत्र नदीवयाछन्धभूमिकस्य तां नदीं कृतमूमिदसितिं पूर्वस्वामी न विचालयेत् । 

प्तद्नुप्तसस्यती रविषयम् ॥ 

(इ) उससस्यतीरविषमरेऽप्याह स एव } शतां ' ससस्मां भूमिम्। छेदनादुर्वमपि पू्॑खामी 

याबुप्तसस्यफलग्रातिस्ताबह्छभते । फख्लामादूष्वं प्राचीनविषयवुस्यतेव ॥ (स्श्ुतिचन्दिका, 

7. 8५१) 
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| ॐ 

६७ (क) अथातिदेश्चाः 

त कालायन 
दशग्रापश्चतग्रापसदसग्रापलक्षणान् । 
विषयान्नृपतिः कयां बिहः सीपाविनि शतान् ॥ 

याङ्गबरक्यः [२, १५४] 

-आरामायतनप्रामनिपानो्यानकेऽ्पस | 

एष एव व्रिभिङ्गयो वपाम्बुभवहादिषुः ॥ 
नि, $ (५ ध 

अयमेव सामन्तसाक्ष्यादिलक्षणो बिभि्गानय्यः। 

पनुः |८, २६२] 

ष्षेतक्रुपतडागानापारापस्य ग्रहस्य च | 

सामन्तप्रत्ययो जेयः +सीमासन्धिभिनिणेयः 

कात्यायनः (७४९ 

पषलकूपतदागानां केदार।रापयारपि | 

ग्रहप्रासादविसयेष्वेवं देउग्रहेषु च ॥ 

गहस्पतिः [१९ ४५-४६| 

निवेश्चकाखादारभ्य श्यृहवायोपणादिकम् । 

येन यावद्यथा क्तं तस्य स्तन्नैव चाग्येत् ॥ 

1. प०४ 1एपाोपव् 71) [टह (कल्टत्िणा ; व्राता जापक 0010 1116 

{0104140/. 

2. ्रामग्रहणेन नगरादिरपि रक्ष्यः । एर साक्षिसामन्तादिरूपो विधिः । (ति. र., २१६) 
8. 'वषाम्युप्रवहेषु च' इति विश्वरूपपाटः | 

4. “सीमासेतुविनिणयः' इति मेधानिथिपाठः. 

9. यदहकाय-द,. 

(;. तन्न जिचाल्येत्-द. 



भ्यबहारकाण्डे खोमानिबाद्ः ४५३ 

वातायनं प्रणारीश्च तथा नियहवेदरिकाः | 

चतुःशालं स्यन्दनिक्राः प्रादिनिव्रष्ठाः न चालयेत् । 

नियो? द्वारनिगतः काटनिसेषः। वेदिका प्रतोस्यादिदेशे सेस्छतो- 

जनता भूमिः । चतुःशालं" चतुदरारण्रहम् । “स्यन्दनिका' पटखमान्तः" ॥ 

कात्यायनः (७५२-५७५३। 

मेखलाभ्रमनिष्काखगवाक्नान्नोपरोधयेत्ः । 
प्रणारीं ग्रहवास्तु च पीडयन रष्डभागमयत् ॥ 

निवेशसमयादृध्यं नने योज्या; कदाचन" | 
रषटिपातं प्रणार्छीः ¦ न दुर रस्परवरपसु ॥ 

प्रखला” कुस्यमूकवन्धः” । “घरपः' जरनिगेमः । 'निष्कासः' हरम्यादि- 

भित्तिषु निगेतं काष्ठादि निर्मिनमस्पृष्टमूमिकमपवशस्थानम् ¦ 7 'नोपरोधयेत्! 

न ऽनिरुन्ध्यात् । श्यहवास्त्ः वाममूप्रिः | ष्टिपात।' गवान्नः | 

श्हस्पतिः ! १९; ४९| 

वनेःस्थानं ब्रहिचयं गर्नोच्छिष्टाभ्बुनेचनम् | 

अल्यारात्परकृदयश्य न कनेव्यं कदाचनः० || 

'अत्यारात्' अतिसपीपे 

, निर्दि्टाम्-13. ग; निविष्टानि चाद्येत्-द, 

. प्रणाली" जलनिर्मममागंः (वि. र., २१७) 

. न्नोपधारयेत्-स. (1. कुख्यमूखभूमिः-द, 13. च, 

, {18811 111 ज. 7. विरुद्धयात्-स. 

. प्रणारं-चि, ल. . इति कठ्पतसः' (व. र., २ १७) 

. ^861106त् 10 कात्यायन ॥‡ 011 वि. र, २४७; 1101 17लप्त6त १) 

{९ 8116. 

९2 € "+ <~ {< "~ 

10. ¶वचंःस्थान॑' मूत्रपुरीषोस्सगसानम् । वहि नवं अिस्वानम् । कचित् ववह्धिखानं' 
(वहिष्ं हति वा पठः । स तु सुगम एव | “अव्यारात्! अतिसमीप्रे | (विवाकरल्ाकरः, २१८) 
'अत्यारात्, अरकिद्वयमविहायेत्यथः (सश्र. च. |). 551) 



५५४ कृष्यकद्पतरः (६७ 

काल्यायनः [७५४] 

विण्पूलादकचक्रं च वाहन्वश्रानेवशनम् 

अरत्निद्रयूर्छञ्य परङल्याननिवेशयेत्" ॥ 

बृहस्पतिः [१९ ५१] 

यान्त्यायान्ति जना येन पर्चवधानिवारताः। 

तदुच्यते संसरणं न रोद्धग्यं तरु केनचित् ॥ 

नारदः (१४, १५ 

अवस्करस्थटम्बभ्रच्रपस्यन्दनिक्रादिभिः। 

तृष्पथसुरस्थानरथ्यामागान् राधयत्ः 

‹रथ्या' चत्वरः; । 

रङ्खणिखिता 
[0 क 

मागत पथि विसर्गो, र जमार्मे रथरपार वतन, प्रवमयादास्थापनं, तोरण- 
गृह रथ्यान्तरेषु लिषदं, देवराजायतनपु मयेषु | 

भागते" मार्गे यत्तं तत्र । "पथि विसर्गो वतम नावरोदधग्यमिल्ययेः । 
(राजमामे रथपरिवतेन' यावता देशेन रथः परिवतते नागान् देशो राजमार्गे 
ल्यक्तव्य इत्यथः । तोरणग्रहरथ्यान्मरेपुं विषदः तोरणगरहरथ्यासमीषे 
पदत्रयपरिमितं देशं परिल्यनादलयथंः ॥ 

1. "चक्रं तेलादियन्तम् (वि, ₹) २१८) ^. 8. 1. 411 न) । 'अरल्िः' निष्कनिष्ठ- 
मुशिदस्तः (^. 9. 1. ि, र.) 

2. (अवस्करो' विष्ठा, गृहादिशोघनाय पांसुनिचय इति ८रिह्राद्श्रः। 'खलै' वेदिक] | 
शश्वभ्रो' ग्वै; । श्रमो जलनिगममागः । स्स्यन्द्निकाः पटल्प्रान्तः। 'आदि'शब्देनाम्पदपि 

तारम् । ररथ्यामाग' रानमागंः । र्या चत्वर इति कस्पतरूः (विवाद्रलाक्ररः, २१८). 
11118 60116111 18 1]10व पटव्त् एङ ग्यवह्(रप्रकाश्च, ४६४. 

8. मागें यच्कषेश्र तच पथि सिते शविसगः यागः पथिकानां गच्छताम् । तेन स पन्था 
नावसेद्धम्य इत्यथः । 'राजमागँ रयपरिवतंनं' यावता देशेन रथप्रवृत्तिः स्यात्तावान् देशो याजमागें 
स्याञ्य दवर्थः ¦ पूर्वमयौदाखापने भवती पौरेः पूरवरमयादा' पूर्वसीमा कृता तस्याः खापनम् । 
(तोरणगृहरथ्यान्तरेष्र निषदं" तोरणगृहरभ्यासमीपे पद्लयपरिमितो दे्स्याग्य इव्यथः ॥ 
(विषाद्रल्ञाकरः, २१९) 



ग्यवद्ट। णड सी माषिवादःः ४५५ 

काल्यायनः [७५५-७५७] 

सर्वे जनाः सदा येन प्रयान्ति स चतुष्पथः' | 

'अनिषिद्धा यथाकाडं राजमागे; स उच्यते ॥ 

न तत्न रोपयेत्किचिनापहन्यात्तु केनचित् । 
गुवोचायेृपादीनां मागादानाज्तु दण्डभार् । 

यस्तत्र श्सदूरन्बश्रान्दक्षारोपणमेव च । 

कामात् पएरीषं कुया तस्य दण्डस्तु माषक्रः॥ 

“सङ्करो, अवकरः | 

मतु; [९) २८२-२८३। 

सपल्छजद्रानार्गे यस्त्वेमेध्यमनापरि | 

सद्र काषापणों दद्यादमेध्यं म च शोधयेत् + 

'आपद्रतस्तथ। द्धो गर्भिणी बार एव वा । 
परिमापणमदहान्ति तच रोध्यमिति स्थिनिः॥ 

'दण्ड्य' इत्यवृषत्तौ विष्णुः [५. १०५। 
पथ्युद्ानोदकसमीपष्वशुच्युल्तरारि सयागे पणज्चतमू? 

कात्यायनः [७५८, ७५९] 

तडागोद्याननीथांनि [व्योऽयेध्येन विनाश्चयेत् । 
अमध्यं शोधयित्वा तु दण्डयेत्पूषसाहसम्? ॥ 

. चतुष्पदाः-वि, स; जतुष्पदः-जः, चतुष्पादा-द. 

. अनिरुद्धा यथाकामे-नि. र, २६९. २. सेकरश्वभ्रात्-वि.र., ज. 
. चाश्चु शोधयेत् इति व्रि, मध।तिथिश्व; च बुशोधयेत्-ज. 
. आपद्रतोऽथवा-वि. र, २२०. 
. वि. र., २२०, ४११६ 111८ 116५ >{ 51८ तज्चापास्य । 
. भ्योऽमेध्येन विनाशयेत्" इति वि. र. २२०. (© ध] 77 ड 8]10क्) $ | |. 

8. चि, र, 01108 ण] 1118 [€ श 11८ 0५1४९18 ८:--दुषयन् 
सिद्धती यानि सयापितानि महात्ममिः', णनो, 2] क्ण प्रहा) #8 जा, 
11118 11116 18 118 0101#16त एड, बिं शात् स. 

~ > (र ++ (< "~~ 



४५६ एष्यकर्पतदः [६.9 

दृषयेस्सिद्धतीथानि) स्थापितानि महासमिः । 
"पुराणानि पवित्राणि प्राप्नुयासूतरयाहसम् ॥ 

तरुः (८) २६४ 

ग्रहं तदागमारामं क्षतं वा भीषया हरन | 

रातानि पञ्च दण्ड्यः स्यादङ्गानाद्द्विशतो दमः॥ 

'मीषया' भयोत्याःनन 

{910 

स्थापितां चेन मयाोदा्रुमयोग्रोामयोस्तथा | 
अतिक्रामन्ति ये पापास्ते दण्ड्या द्विशतं दमम् । 

याज्ञवरकंयः (२; १५५५] 

पयादायाः प्रभेदे तु सीमातिक्रपणे तथा | 
श्व्रस्य दगणे दण्डा अधपात्तपदरष्यमाः ॥ 

रङ्कार खिनां 

त्षतपयादाभेदेऽ्लतं, प्ीपाव्यनिक्रपऽष्म दस्त, ̀ प्त्ोदकापहरणेश्- 

शतम् 

विषः [५, १५२] 
मामेत्तारगरत्तमं साहसे दण्डदित्वा पुनः सीपां कारयेत्+ | 

कालयायनः (७६०) ७६१. 
सीपरामध्ये तु नातागां दप्ताणां प्ष्रयाद्रयोः। 
फलं पुष्पं च सामान्य॑ः क्षित्रखापिपु निर्दिशेत् ॥ 

1. '्ान्यानि वापनीयानि प्राप्तुयात्पूव्ाहसम्" वि. र. २२०; प्पुण्यानि च 
पवित्राणि" द्. 

2. क्षे्नापहरणे-ज, द. 
8. “अष्टशतं' अष्टमिरधिकं शतम् । एवमष्टसटखमपि } 'क्ेत्रोद कारणे" कषेत्रसस्यनिर्वाह- 

कोदकाहरणे । (धि. र. २२९ 
4. सीमां रिङ्गान्वितां कारयेत्-यू. ति. स्नु 5. फठं मूलं च स॑जात॑-^., 8, #. 



भ्यनहारकाण्डे सलोमाविकषाद्, ७५७ 

अन्यक्षे्ेषु जातानां शाखा यत्रान्यसंस्थिताः। 

'स्ापिनं तु विजानीयात क्षेत्रे दु संस्थिताः ॥ 

इति सपक्रियमहास।न्धिविर््राहिकमटश्रीहूदयधरातमज- 

भट्शओरीपष्टष्पीधर विरचिते कृत्यक्ररपतरां 

व्यवहारकाण्डे सीपाविवादाख्यं पवेः 

६७-(ख) अथ सतु 

तत्र नारदः [१४, १७] 

परत्रस्य मध्ये तु सेत॒ने प्रतिविध्यते। 
पद्ारुणोऽस्पबाधश्रेदूटद्धिरिष्टा क्षये सति ॥ 

अस्याथः--अन्यकषेत्ेऽन्येन क्रियमाणः नेतुयेदि बहुपक्रारकः प्षेत- 

खामिनश्चालपबाधाकरस्तदा' नासौ निवल्येः०। यतोऽल्पोषक्षये मन्यपि द्धिः 
सस्यादुपचयलक्षण। सवेस्यष्टा भवति. । 

याप्नवरक्यः [२) १५६-१५७। 

न निषेध्यो ऽल्पवाधस्तु सेतुः कट्याणदहारकर | 

परभूपि हरन् कूपः खस्यक्षेत्ो बहुदकः ॥ 

स्वामिने याऽनिवेद्येतर क्षेत्रे मेतु प्रवतेयेन्+ । 
उत्पन्ने खापिनो भोगस्तदमाव महीपतेः ॥ 

. स्वामिनं तं विजानी-ति, ज, द, स. 
. संस्कृता-8. 1. (1); स॑स्िताः-ज, द; सा सििता-उ. 

^. 9. 13., ज. | 

. करस्तेनासो न निबेधनीयः-ज; तेनासो न निषेवनीयः-द. 
. निषेषनीय-8. 4. 

6. 7912] 1178860 ए वि. र., २२२. 
7. यस्य क्षेत्रे स्रस्पदोषो बहूदकः खन्यमानः कूपः स्यात्, तस्यासौ खन्यमानो राजोप- 

कारकत्वेन क्षत्नसामिनो भूर्भिं हरेदिति ॥ (चिश्नरूपः) 
8. प्रकसपयेत्-13. 4., ज, द. 

08 

=+ €> {~ ~ 

| 



४५८ कृष्यकरपतदः [६.9 

नारदः [१४) २०-२२) 

पवेपरहत्तयुत्सनमपृष् खामिनं दु यः। 
सें भरवतयेत्कशिन्न स तत्फल मागमवेत् ॥ 

रने तु स्वामिनि पुनस्तद्ररषे वाऽपि मानवे । 

राजानमामन्त्य ततः कृयात्सेतुमरव्रतेनम् ॥ 

अतोऽन्यथा केशमाङ् स्यान्पृगण्याधानुदशैनात् । 
इषवस्तस्य नयन्ति यो गरेद्धमनरुविध्यति ॥ 

(स्वामिनं सतस्वामिनम् । 

कात्यायनः [५६२, ७६३] 

असवाम्यनुमनेनेव सस्कारं कुरे तु यः। 

ग्रहोच्ानतडागानां सस्कतो ल्भतेनतु॥ 

देयं स्वामिनि चायाति न नित्य त्रप पदि । 

अथाव प्रयुक्तस्तु तत्कृतं खमते व्ययम् ॥ 

नारद्; [१४) १७, १८] 

सेतस्तु द्विविधः परोक्तः खो बन्ध्यस्तथेव च | 

तोयपवतेनात्खेयो बन्ध्यः ऽस्याद्विनिवतेनात् ॥ 

नान्तरणादकं सस्यं भनान्नश्चाभ्यधिक् सति । 

य एवानुदके दोषः म एवात्युदके भवेत् ।, 

इति महासान्धिविग्रहिकसपक्रियःमट्हूदयधरात्मन- 

भट्रलक्ष्मीधरविरचिते फृत्यकसपतरां 
वरिवादकाण्डे सेतुपवैः ॥ 

1. पिश116 0170111६ [$ 3.4. द्. , देशं-स,. 

2. विद्धमनुबतेते-स. , तद्रतं-स, 
9 

4 

8. स्यात्तनिवतेनात्-मु. ना. स्छ., १६७. 7. सलक्िय-न, 
6. नश्येदभ्युदकेन तुमु. ना. स्मर. १६७. 8. ^. 8, 3. 
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६७ (म) "अथ विङ्रष्टङृष्ट 

तत्र नारदः [१४ २२, २४] 

अश्चक्तमतनषटषु क्षेतिकेषवनिवारिनः | 

तेतं चेद्िकरषेल्कधिदञ्नुवीत स तत्फलम् ॥ 

विद्ष्यमाणे क्षत्रे त पेतिकः पुनराव्रमेत् | 
खिरोपचारं" तत्सवं दतरा तेत्रमवराप्तरुयात् ॥ 

काल्यायनः. [७६४ 

अशक्तितो न ददाचेत्खिरार्ये यः कृतो व्ययः 
तदष्टमागहीनं तु कषकः फलमाप्नुयात् एमी 

वषाण्यष्टौ घ भोक्ता स्यात्परनः *खामिनस्तु तत्ः । 

नारदः (१४) ५६, २५; १४) ४२, ४३] 

सेवत्सरेणाथेखिलं खिट स्यादरन्परेखिभिः | 

पञ्च वषावसन्नं ठु श्वेतं स्यादटवीसमम् । 

षं 'तिपुरूषं यत्स्या वरा स्यात्कमागतभू । 
राजप्रसादादन्यत्त न न्द्धोगः श्रं नयेत् ॥ 

1. अथ कृष्टाकृषटे-ज, 

2. “खिलोपचारं' खिककषणाथमायासनिष्क्रयम् (चि. र , २२५) 
8. कस्पतरो कात्यायनः इति वरिवाद्रल्ञाकरोऽत (२९६) 
4. स्वामिने तु तत्- 

9. अनेनाष्टमे वषं कक्स्य भागो तिदहितः पूर्वेण तु निषिद्ध इति विषे पूवं कष्टसाष्य- 
कषणभूमिविषयम् ; उत्तरं चातिक्रष्टताच्यकषणमूमिविपयमिति व्यवसा (वि. र.) २२६) 

0. स्यात् श्चे्नमरवी्तमम्-ज, मु. नार., १६९ 

1. त्रिपुदष यस्य-ज, द, बि. 

8. भोगपरं-ज; भोगं परं -स, 

9. पराभयेत्-वि. र.) २२६. 



६० हव्यकेर्पतसः [ ६, 

ग्रहं पेतं च हे द्रे वासहेतू ङट्म्बिनाम् । 
तस्मात्ते नाक्षिपद्राजा तद्धि मूं इटुम्बिनाम्ः ॥ 

द्धे जनपदे राज्ञो श्धमेः कोशश्च वैते | 
हीयते हीयमाने तु 'द्धिहेदुमतः श्रयेत् ॥ 

याह्नवरक्यः [२, १५८ 

फाराहतमपि तेते श्यो न कुयान्न कारयेत् । 
तं प्रदाप्याकृष्टघदं क्षतरमन्येन कारयेत: ॥ 

(अकृष्टसदं' इति--अकृष्टस्य कितरस्य सदं सस्यादिफकं, दृष्टता 

नुसारेण दापयिसवाः इत्ययः । 

ग्रहीत्रा वाहयेच्कारे° बापगोपनसंग्रहान्" 

अङकवन् सखामिने दाप्यो मध्यं कृष्टसदं तु" यः ॥ 

(पथ्यं कृष्टसदं' नोच्छरृष्टं नापक्रष्टं यत् 'धरषटक्ेतरफलं तदनु मारेण दाप- 
यितव्य इत्यथः ।, 

1. वस्तू दवे वासहेतु-ज, वि. र.; दष्टे द्वे-यु. नार. १७२; दषटेऽयं दादेव कु-उ. 

९. 1111 0111८ [क उ, वि ध्वात् दाण्डा) $ #. 9. 13. 9. 8. (४), 

ज, द, वि. र., २२६ 

8. धमः कोशश्च -स, षि. र, २२७, म ना.) १७२; धर्मकोरश्चर-उ. 

4. बृद्धिहेतवु-स, बि, वि. र. 

6. यृषक्ेन्नयोः करादिना तेुरपिकषमोगे सति राजप्रतादाद्धिना न तद्धोक्तृपुरुषतकाद्ा- 
तयोभों गच्छेद्: करणीय इत्यथः | तरि. र., २२६ 

6. न कुयां्यो न कारयेत् इति मिताक्षसपाटः 

7. "फाला प्रयन्द् कृष्यमाणं 'अङ्ृष्ट सर्द" अङ्ष्ट कृष्टफलमिति यावत् । चि. र., २२७ 

8. दापयेदित्ययः-ज, द, स. 

9. वापयेत्काल-स. 10. नामगोपनस॑ग्रहान्-8. 8. (४) 

11. शदंतसः-^. 9. 3.9. 13. (६); 1.च.; तरि, ज 

12. यत्कषेञे १७५.घ. यत् कृष्टक्षेलेफलानुषारेग-उ, 
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नं ग्रहीत्रा यः कथिन्न यान्न च कारयेत् । 

खामिने स सदं दर्यो 'राज्नञा दण्ल्यश्च तस्समम् ॥ 

धविराबसन्ने दशमं ृष्यपाने तथाष्रमम् । 

सुसंस्कृते तु षष्ठं स्यात्परिकरस्प्य यथास्थिति ॥ 
{~ ष ] 

[इति कृष्ाकृषएटपव' 

६७ -(घ) अथ सस्यरक्षा 

तत्र याज्ञवसक्यः (२; १६४. 

ग्रामेच्छया ग्रोप्रचारो भूभौ” राजवह्नन षाः । 

तथा (१६७) 
भ्वनुःशते परीणाहो ग्रामक्षेल्ान्तरं भवेत् । 
द्रे शते १खवेटस्य स्यान्नगरस्य चतुःशत५ ॥ 

(खवेटः' बहुकारुदृषीवला प्रामः । 

1. राज्ञा दण्डं च तत्तमम्-जः; रा्चे दण्डं च-स. राजो दण्डं च संत्तमम्-द. 
2. विराबक्ृष्टे-स. 
3. भूमि कर्षणाय गृहीत्वा यः स्वयं न कषति परद्रायवान क्षयेत्, स खामिने सदं 

दाप्यः दण्डं राज्ञश्च तत्समम् । तत्र च [चरावसन्नायां मूमो दशमं, कृष्यभाणायामषटम, अङ्गष्टयां 
च षष्ठं भागमित्यथः | (चि. र., २२७) 

4. इति तभ्क्रियमदासाम्धिविग्रहिकमद्ृद्दयषरात्मनमद्लक्ष्मीधरनिरचिते कत्यकस्पतरं 
ग्यवहारकाण्डे कुष्टकृ्टपवे-^. 9. 13. 9. 13. (४), ज; उ, बि 1४९५८ 110 ९010110. 

5. ग्राम्येच्छया इति भिताक्षरापाठः। '्रामेच्छया' इति तिभ्वरङूपः, वि. र, २२८. 
6. भगोप्रचारमूमी"- (विश्वरूपः, 
7. श्राम्येच्छया (ग्रामेच्छया) अाम्यजनापेक्षया (आमवासिननापेक्षया) मूम्यल्पत्वमह्- 

त्वापेक्चया (स्वानुसारेण त्रा) राजेच्छ्या (राजाचया) वा गोप्रचारो (गोप्रच।रणा्थमूमागः) 
कतेम्यः । गवादीनां चरणाय कियानपि भूमागोडङ्ृष्टः परिकस्पनीय इत्यथः ॥ मिताक्चरा 

(वि. र., २२८) 
8. चतुःशतम्-दः, स. 
9. कर्षटस्य-बि, वि.र., विश्वरूपः; म्ामनगरोभवधर्मयुक्तं कषटम्-विश्बरूपः। म्रामा- 

धिको नयराम्यूनो 'खव॑टः*-अवराक; | 'खवटस्यः परचुरकण्टक< तानस्य मामस्य इति मिताक्षरा । 



६९२ ङृष्यकर्पतशः (६७ 

परजुः (८) २२८-२३८| 

धनुःशतं परीहरो' प्राषस्य स्यात्समन्ततः । 

ध्ाम्यापाताक्लयो वापि ज्ियुणो नगरस्य तुऽ ॥ 

तल्लापरिषन धान्यं विर्हिस्मुः पशवो यदि। 

न तत्र प्रणेदण्डं नृपतिः "पश्युरक्षिणाभय ॥ 

नारद्; [१४.४०] 
ग्रामोपान्ते च यरकषेतं विवीतान्ते” महापथे । 

अनाहतं चत्तन्नाशे न पालस्य व्यतिक्रमः ॥ 

विष्णुः [५ ९४७-१८५९ | 

पथि ग्रामे वितरातान्ते न दोपोऽनाहते चालखकालमः | 

याङ्गवस्क्यः [२, १६२} 

भ्वथि ग्रामविवीतान्ते क्षते दषो न वि्ते। 

अकामतः कामचार चौरवदण्डमरर्ति ॥ 

1. परीणाहो-1.च.,द, स, ति, ति. र, २२९ परीवारो इति नन्दमपाठः 

2. ससंपाताः-उ, बि.; शारपातस्ततो द; सम्यापाता-चि, र., २५९; 'शभ्यापाता' इति 

मेधातिथिपाः 
3. अनुससस्या मूमिः पर्चूनां सुखभ्रचारया कतेव्या । `शम्या' दण्डयष्टिः, सा बाहुवेगेन 

प्रिता यत्न पतति ततः प्रदशादुद्ध्रय पुनः पातयितव्या, यावत् तस्तस्य परिमाणो वा शम्यापातः 
परीहारः (मेघानिथिः) ॥ 

4. पडुलक्षणम्-स, 

५. तल" परीदारसखाने षेव न कतव्यम् । अय कृत्ते कसाद्तरतिनं कृता । अतः केत्रिण 
एवापराध्यम्ति न पद्युपाकाः । (मेधानियः) 

6. विवीतो गवादिविनियोगायथ रक्षतयवसो भूप्देशः-वि. र., २२९. 

7. महापथे विवीतान्ते च यत्कषेत्रमनाबृतमस्पकराटं पशुभिः खाद्यते न तत्र पालदोषः। 
पर्वं चानल्पकराठे तु दोष एवेति मन्तम्यम् | (चि. र , २२३०) 

8. "पयिग्रामे.....-अकामतः! इति च्छेदः। ग्रामान्ते विवीतान्तेवा यत् क्षेत्र, तत 
प्रमादादवतीणेषु महिष्यादिषु नापराधः ॥ अमिप्रायावतरे त्वाह-कामक)रे चौरवदण्डमर्हति । 

पाष; खामी वा । यद्वोभावपि ॥ (विश्वरूपः) 
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शविवीतःशब्देन यवसाद्यथं रक्षितो भूपरदेश्च उच्यते । 

पचः [८ ) २८० | 

पयि क्षत्रे परिहृते प्रामान्तीयेऽथवा पुनः | 
सपालः इतदण्डार्ह विपां पारमेत्पशुम् ॥ 

ग्ग्रामान्तीयेः प्रामसमीपे क्षते । "चिपार' रक्षकृशुन्यम् । 

नारदः [१४ २८] ४ ॥ ॥ 
उत्कम्यतु दरति यः स्यात्सस्यपाता गवादिभिः। 

पालः शास्यो भवेत्त न भ्वच्छक्तो निवारयेत् ॥ 

श्रतिः! आवरणम् । 

उशना 

गोमिर्तिनाक्ितं धान्ये सा नरः प्रतियाचने) 

पितरस्तस्य नाश्नन्ति नाश्नान्ति च टदिवोकमः॥ 

नारदः (१४, ४१ 

पथि सते तिः कायां यारा नावरखक्रमेत् | 
+न रक्षयत पशुनःन्वो न निन्यायां तु सूकर || 

शङ्खलिखितो 
माग्षत तिः काया यागो नाबलोकयेत् । 

1. विपाछान् वारयेत् प्यून्-इति मेधानिथिपाठः । विपाल्मः पशवो वारयितव्या 
दण्डादिना न वु दण्डनीयाः । विपालाश्चोत्यषटवरृपादयः । अम्येषां तु चिपाल्मनां स्वामिनो 

दण्डः ॥ (मध्रातथिः ॥) "विपाठ वारयेत् पञ्चुम्' इति-स. 
2. '्रामान्तीर्य' प्रामत्तमीपं क्षेत्रम्-स. 
5. चेच्छक्त्या-मु. ना. स्मर, १६९. 
4. {118 11४11 *%€786 ५1 {11५ [181 8८11 {ला८्८ 0 शङ्खटिखित 1€ 

10188111 17) उ 8110 बि 

5. यामुष्टो नावलोकयेदियत्र एकस्मिन् इृतिपाश्चं खित उषो येन परिमाणेन बतः पारा 
न्तरं नावलोकते इति दलायुधः । यां इतिमुलद्वय सस्यं नावलोक्येदिति पास्जातः। 
(बि. र, २२१ 
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 नाश्वमूकरात्रन्तर विन्देनाम् | 

कात्यायनः [६88६) 

अजतिष्वपि सस्येषु? ्योदावरणं महत् । 
दुःखेन हि निवायेन्ति ठग्धखादुरसा मृगाः ॥ 

इति सस्यरक्षा 

६७-(ड) अथ सस्यपातदण्डः 

तत पन्रुः [८) २४६१] 

तरेष्वन्येषु तु पशुः सपादं दण्डमहंति | 

“अन्येषु इनि-पयथिक्षलग्रापान्तीयेभ्य' इत्यवगन्तभ्यम् 
@ ग्म, 

दाङ्खटिखितां 

रातत चरन्ती गोः पश्च मापान् । दिवा त्रीन् । बहर्त माषय् । प्रासे" 
त्वदण्डश्यःः ` 

कालयायनः [६६४७] 
स $ भ, री (+ | 

दापमेत्पणपादं गां द्रा पादा पहिषीं तथा। 

'अथाजागिकवत्सानां पादो दण्डः प्रकीर्तितः ॥ 

1. 13. 4. ६५१५8 11९76 - अन्तरं ' अवकाशम्--६ ८0111161 16 2180 [४ 

वि, र, 
2. अजातक्षेत्रसस्येषु- 1. 4. 

3. इति कत्यकरत्पतरौ नस्यरक्षा-^, 5. }.; इति कत्यकस्पतरौ म्यवहारकाण्डे 
सस्यरक्षापव-ज, 

4. प्रामान्तीये प्रामसमीपे-ज. 

9. “अन्येषु पाश्वशचेतादिमग्यतिरिक्तेषु | "पड्युरन्र प्द्युपाल एव परोरदण्ड्यस्वात् । अत्न 

चैकेकं पशुं प्रति सपादः पणो दण्ड इति मम्तम्यम | (ति. र., २३२) 
6. प्रमे-वि. र. पाठः-'ग्रामे त्वदण्डोः प्रायसीमाक्षेनाद्ावदण्ड एव-(२३२) 

7. अदण्डः-वि. र. २३२. 

8. तथाजानिक-स. 
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गौतमः (१२, १९-२२] 
पञ्च माषा गवि । 'षडुशटखरे । अश्वमहिष्योदंश । अजाविषुष्द्र दवी । 

दण्डं प्राप्नु यादिलयनुदत्तां शङ्चछिखितो 
$ 3 श 

सर्वेषामेव वत्सो माषं, महिषी दश, श्वरोषटं षोडश्च, अजाविकं चतुरः। 

याह्नवरक्यः [२, १५९] 

+माषानष्ौ तु महिषी सस्यघातस्य कारिणो । 

दण्डनीया तदर्ध तु गौस्तदधेमजात्रिकप् । 

नारद [१४, २९] 

सगुकसस्यनशे तु खामी समवाप्नुयात् । 

वधेन गोपो मुच्येत दण्ड खापिनि पातयेत् ॥ 

यात्नवरक्यः [२, १६०] 

भक्षयिस्त्रोपविष्टानां यथोक्तादद्विगुणो दमः | 
समपेषां तरिवातेऽपि खरोषं महिषीसमम् ॥ 

. षडुप्रे । अश्वस 

. अजाविके-स. 

. खरोष्ं दश्ाजाविकं चरः-द. 

4. कापरापणविदतिमागो "माषः; विश्वरूपः) | माषरश्चा् ताभ्निक्रपणस्य विंशतितमो 

भागः-इति मिताक्षरा । 

8. 11118 &1०]५ 18 10पद्ठ त [एलफकल्लाो 1116 वृक स्कााह तठ) 

याज्ञवस्क्य ६1५ विष्णु 8{ 11€ €\0 0 {18 8 00-8८6{101) 0 ^. 9. [., 

9. 8. (४); 8.4.) ज, स, 211 वि. र, २२३५. 

6. भभक्चयिस्वोपविष्ठानां द्विगुणोऽवसतां दमः' इ।त विश्बङूपपाटः। भक्चयित्वोपमिष्टाना- 

मवसतां पूरवोक्ताद्द्विगुणो दण्डः कायैः । वसतां ठु चतुगुंणः स्मृत्यन्तरात् । "विवीते" गोधरचार 

कषेत्रे । (विश्वरूपः) 
89 

< = "~ 
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नारदः [१४, ३१, ३४] 

"गावः पादं प्रदण्ड्याः स्युमेषिष्यो द्विगुणं ततः । 
अजाविके सवत्से तु माषो दण्डः परः स्पृतः॥ 

सन्नानां द्विगुणो दण्डो वसतां च चतुगणः। 
श्रलयक्षचारकाणां तु चारदण्डः स्मृतो बुधैः ॥ 

विष्णुः [५ १४०-१४५] 

महिषी चेत्मस्यना्ं कुगोःपालकस्त्वष्ठा माषान् दण्ड्यः | अपारकायाः 
खामी ¦ अन्वस्तृष्टा गन्मो वा । गौयेत्तदधय् । ठदेधंमजाव्रिक चेत् । भक्षपि- 
त्वोपविषषु द्विगुणम् ॥ 

'अश्वस्तूष्टो गदेभो गः सस्यनाश्ं कृयादित्यन्वयः" । 

नारदः [१४ २५] 

धनषा या पाठदाषेण गाः क्षेत्रं तु विनाक्षयेत् | 
न तत्र खामिनो दोषः° पाठस्ताडनमरैति ॥ 

बृष्स्पति" [१६, १७। 

सस्याक्निव्रारयेद्रास्तु चीर्णे दोषो द्रयोभेवेत् । 
खामी सददमं' दाप्यः पाठस्ताडनमहति ॥ 

1. प्मापरं गां दापम्ेदण्बं दरो माषा महषीं तथा? 18 111८ €181011 0 {€ 7181 

118]† (1116 ६1८४ 1! चमो$8 ८0. (. 170) ५114 मार म. सहिता, १९१, २५ 

(]). 1 21). 11 1€© 4{0}01८11/ $€18101; 01 11 18 10प1)त 1) अपयाक्क (]). 761) 

8110 वि, र., २३४, 111 1116 [0८7 1८85 प्रदाप्याः {071 प्रदण्ड्याः 

2. उ ६11 बि-प्र्यक्षघारकार्णा, 

3. (स्नानां सस्यभक्षणश्नाम्तानाम् । "वसतां" तनैव चरित्वा नीतरात्रीणाम् । तदेत- 
द् प्र्यक्षचारकासिप्रायम्-विवादरलाकरः) २२३४. 

4. अश्वतर हव्यादा सस्यनाशं कुयादित्यनुषञ्यते-वि. मि., २३५ 
5. भ्या नष्टाः पःलदोषेण गावः कषेत्रं यदाप्नुयुः । न तन्न गोमिनां दण्डः पाटस्तं दण्ड- 

मर्हति ।' इति मुद्रितनारदीयं प्र. १७०) 6. दण्डः पालट-षि. ₹,, २३५ 
7. ^ 8८110 10 13148011 $ ‰2त1४९५४ (0. 384), स्मर. च. 

]. 498 ६1 म्यवद्द।रप्रकारा) प. ४५०; 8180 2110 1011019 ८० 2१६१४१४ (9 

वि. र., २३५ 8. सदम॑-ज, 
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‹सददमं" भक्षितक्षेते फकानुरूपं दमम् । 

प्याङ्गवरक्यः [२, १६१) 

यावत्सस्यं तिनहयेत्त॒ नावर्स्यार्भेचिणांः फलम् । 

गोपस्ताङ्यश्च गोमी तु पूर्वोक्तं दण्ड्रहेति ॥ 

(गोमी गाखामी । 

विष्णुः (५) १५६ | 

सर्त खामिने विनष्टसस्यमूर्यं चः । 

नारदः [१४ ३८, ३९ 

गोभिस्त मक्षि सस्यं, यो नरः परतियाचते | 

सामन्तान्नुमतं देयं घ्रान्यं यत्तत्र श्रापितः! ॥ 

भवतं गामिना देयं घरान्यं वे कषेक्राय च| 
एवं हि विनयः भक्तो गवां 'सस्यावमदेने ॥ 

णवतः यवसम् । 

इति सस्यघातकपवे ॥ 

1. याज्ञवस्क्य [२,१६१] 18 71188111 1) उ स्मात् वि, रणात् 18 ऽपात् 
0 116 ^. 9. 13. प्ण) वात ति. र, २६५; ६1011 ए बि ¶॥16क् 10 
(106कध्छा) {1115 ण्ला8८ धात 57/94 0 ४ पप [6एक) 16 8जृर४ 

१2180 9-समूखसस्यनाशे तु €†९. 8170 ]. 4609. 

2. क्षे्तिणः (मिताक्षय, 

8. दाप्यत इति शेषः । 'र्व॑त्र' सपे अपे च | चक्रारात् राजदण्डपमुच्वयः (वि र., 
२३६) 

4. धान्य-मु. ना. स्च. १७९१. 

58. मक्षितम्-मु. ना. स्मन. वि. र., 13. व.; बाधितम्-^. 3. 8. ज 

6. गावस्तु गोमिना देया धान्यं तक्कषंक्स्य तु । (मु. ना. स्म.) 
7. सस्यावपातनात्-मु. ना. स्प्रु.; १७१. 11118 11716 18 ० ल्त [$ वि, र, 

8. इति (शी) महासान्धिचिग्रहिकमदट्रश्रीहृदयधरात्मनमध्श्रीटक्ष्मी परविरचिते (कृत्य) 

कस्पतरों सस्यघातकपवै ॥ ज &1 ^. ६. 8. 
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६५७-(च) अथादण्ट्याः 

तत्र पाल इत्यनुवतेमाने नारदः { १४, २६, ३७ 

राजग्राहगृदीतो वा वज्र जनिहतोऽपि वा , 

अथ सर्पेण वा दष्टो इृक्ताद्रा पतितो भवेत् ॥ 

व्याघ्रादिभिहैतो बापि व्याधिमिगाप्युपद्ुतः। 
न तत्र दोषः पालस्य न च दोषोऽस्ति गोमिनाम् ॥ 

यान्नवर्क्यः (२; १६२ | 

'महोक्षोत्छष्टपरवः ग्मूतिक्रागन्तुकादयः। 

पाठो येषांनते मोच्या दैवराजपरिष्डुताःः ॥ 

मनुः [८, ५४२] 

+अनिदेश्षाहां गां सूतां एषान्देवपथुंस्तथा । 
सपाकान्वा विपाान्वा न दण्ड्यान्मनुरत्रतीत्' 

रजः 
छागहषभा अनिदेश्ाहा गावः सस्यापरापे न दण्डमाध्नुयुः° | 

1. मोक्षो खेषु पशवः सूतिकाङ्गबृषादयः-द, 

2. 'सूतिकागन्तुकी च गोः' इति विश्वङ्पाचार्यपाठः | 

8. 'महोक्षो बीजसेक्ता ब्रृषः । “उत्यृष्टपशवः' बृषोत्सगादिना यक्तपराषः | प्सूतिका 
प्रसूता अनिद चाहा । आगन्तुकः खयूयपरिभ्रष्टः । आदिरदाग्देन हस्त्यादयो भदण्ड्यतया 
तऋष्यन्तरेरक्ता माक्माः । एते मोच्या न दण्ड्या इत्यथः (वि, र.) २३७) 

4. गोग्रहणान्महिष्यादिषु दोषः । श्रृषाःः उक्षाणः | देवपशवो' देवयागा्थं यजमानेन 
कर्पिताः प्रत्यासन्नयागाः । अयवेषटकादिकूय्खापिताः द्रिहरादीनां प्रतिकृतयो देवाः 

उच्यन्ते । तेषां परावः तानुदिश्च केनचिदुत्पशटाः । वृषोत्सर्ग विषानेनोत्सष्टाः इषाः" केश्चित्परि- 

गृह्यन्ते॥ -(मेधातिथिः) 

५. 13. च. ४११४ 1€€ € एणा ला धफ- दे वपरवः, देवाथमुस्खष्टा पशवः । 

उ 21) बि 1४५८ & 111] 267" देवपद्यवः 1161८. 

(6. बृषभराग्देन बीनसेक्तरपित्रोरसषबरूषमयोग्रहणम् । छागश्ब्दोऽपि तादशछागपरः। 

(वि. ₹,,२३ ८) 
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नारदः (१४, ३०] 
गौः प्रसूता दाहं तु मोक्षो बाजिङृन्नराः' । 

निवायीः स्युः परयत्नेन तेषां खामी न दण्डभार् ॥ 

उशना 

अदण्ड्या हस्तिनोऽश्वा प्रजापाछा हिते स्पृताः । 

अदण्ड्या; काणदूराश्च- इषश्च कृतरक्नषगः ॥ 

अदण्डयागन्त॒का गोधः सूतिका चाभिषारिगी' | 

अदण्डययाओ्रोत्सतरे गावः श्राद्धकाले तथैव चः ॥ 

दाङ्वरिखितो 

्ुद्रपशवः सेथानिवायाः । अन्वतरगजवाजिनश्रादण्डयाः । अव्या 

दनेरपवायाः० ॥ 

कात्यायनः [६६५ &&४| 

अधमोत्तममध्यानां पशूनां चैव ताडने । 

खामी ठु विवदेद्यत तत्र दण्डं प्रकटपयेत् ॥ 

| , °ङुङरो-मु. ना. स्मु., १६९ । (वाजिकुञराः' प्रनापालनोपयुक्ताः इति वि. र., 

२२८. 

, कुम्नाश्च-ज; काणकुण्टाश्च-वि. र. २३८ 

आगन्तुका गौश्च-ज, व, बि; आगन्दुका या गौः-वि. र., 

, अभिचारिणी-बि; चाभिचाकिनी-स; अतिचारिणौ-वि. र. 

, ज ४५१३ 11616 1118 ९6011611 :-- 

“कुग्जः' खज्ञः, अत्र कुन्जकाणशम्दाभ्यां अन्यथासमथं उपलक्ष्यते । शबूषः› तिद्ूल- 

द्ङ्कितः ॥ अभिचारिणी' अव्यन्तमारणश्चीला ॥ ^11008४ 10७१९८४] प्ता बि. र्! 

२२३८. 

@ए +> < ¢ 

6, ^. 8.8. शात् ज हि1र्ठ 166 प्राऽ द्तापाालातकाःफ) 1तलान्रलद् 

प) चि, र., २३९-' अश्वतरः अश्वायां रासमादुल्यननः । “अवश्याः” शीघं निवारयितु 

मशक्ब।ः । 
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ष्े्नारापविवीतेषु ग्रहेषु पश्रुकादिषु । 

ग्रहण तत्विष्ठानां ताडनं च ब्रहस्पतिः॥ 

[इत्यदण्ड्यपय 

इति महाराजाधिराजनत्रीपद्धोविन्द चन्द्रदे पमहा सान्धिविग्रहि 

भट्रशीहूदयधरात्मजमट् भरीलक््मी घरविरचिते 

कत्यकत्पतरां ग्यवहारकाण्डे 
सापाविवादः" ॥ 

1. 4. 89. 09 811त नः; {1€ 1811671 [8 अदण्ड्यपव 1181694 ° सीमाविवादः 

"(166 हप -8तलाता18 01 सेतु, सस्यघात 8110 अदण्ड्य 816 110 ङ 

{.सइ07त71878 जणा सीमाविवाद, (/14710101:040 01108 11670 पतल 

स्वामिपाङविवाद. 
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अथ वद्षारूत्यम् 

तत नारदः [१८) १] 

देशजा तिकलादीनामाकरोशञन्यङ्गसंश्गितम्' । 

यद्रचः प्रतिकरूलाथे वाक्पारुष्यं तदुख्यतेः ॥ 

‹अ।क्रोगो निन्दा । तत्र देशाक्रोशोः यथा गदं परति "कलहप्रिया 

गोटा” इति । जाल्याक्रोशो, यथा विप्रं प्रति “निनान्तङोड्धपा विपरा" इति । 

काक्र यथा (क्रुरचरिता वेश्वामित्रा?' इति । “आदिशब्देन विदयादे- 

रुपादानम् । न्यङ्गसंहितं' अश्छी्म् | 

कात्यायनः [७६८] 

हुङ्कारे कासनं चेव कोके यच्च विगर्हितम् । 
अनुङ्कयाद तुतरूयाद्वाक्पारष्यं तदुच्यते ॥ 

नारदः [१८ २, ३] 

निष्डराश्छी रतीवरत्वात्तदपि त्रिविधं स्मृतम् । 

गारवानुक्रमादस्य' दण्डो युक्तः कपादृगुरः° ॥ 

1. (8) आक्रोशन्यङ्गसंयुतम्-मु, ना. स्मर. (1011), २०९; (1) आक्रोशं म्यज्ज- 
संयुतम्-मरिताक्षरा (२, २०४), व्य. प्र, ४८२; (५) आक्रोशन्यङ्गसंसितम्-वि. र., 
(२४०), व्यव, निणे. (४८३); (१) आक्रोशग्यज्गेहितम्, ना. सं. (१५१); (€) आक्रोश- 
नयङ्कसंरितम्- दण्डविम्रेकः, १९६. 

2. 'आक्रो्ः' आक्षेपः । न्यज्गसंिते' निकृष्टाङ्गसंशितम् (छि, र., २५४०) । उचः 
भाषण! आक्रोशः; न्यङ्गः अवद्यं, तदुभययुक्कं यत्परतिकृखायं उद्वेगजननाय वाक्यं 
तद्वाक्पारष्यमुच्यते । (मितश्च) 

3. हकार, ज, दः हुंकारः-उ. 
+. क्रमात्तस्य -ना. सं., १५, २; वि. र., २४९१. 
४. दण्डोऽप्युक्तः-स, षि. र, २४१; दण्डोऽपि-ना. सं. 
6. तिविधः स्मतः-ना.. सं., १५, २. 



४७२ इत्यकर्पतरः [६८ 

साक्षेपं निष्डरं जेयम नयङ्गसंहितम् । 
पतनीयैरपक्रोरैस्ती वमाहुमंनी षिणः ॥ 

"गौ रवानुक्रमात्' अनुक्रमेण गुरुतरस्वात् । 

काल्यायनः [७७०-७५२ 

यन्वसत्सहितैर ङ्गैः" परमाक्षिपतिः कचित् । 
अभूते वाऽथ भूतेवो निष्डरा वाक् स्मृतातुसा॥ 

न्यङ्गावगररणः वाचा क्रोधात् डरने यदा । 

दरत्तदेशङल्ानां च अर्ढीगा सा बुधेः स्मृता ॥ 

महापातकयोक्त्ी च राजदेषकरी+ च या। 

जाति ् रेशकरी वाऽ्यः तीव्रासा प्रथिता तु वार् ॥ 

<्यङ्कावगूरणं “निदृष्ाङ्गमकाचेन तिरस्करणम् । 

अपियोक्तिस्तादटनं च पारुष्यं द्विविधं स्मृतम् । 

एकंकं तु तविधाः भिन्नं श्मश्चोक्तल्िरक्षणः ॥ 

देशग्रामङकादीनां क्षिपः पाप नियोजनम् । 
द्रव्ये विनातु प्रथपं वाक्पारुष्यं तदुच्यते ॥ 

1. स, ^. 9. 9. 8116 &. 13. (४)- अर्थ 

2. पुनराश्चि पति-स, 

8. न्यग्भावकरणं इति व्यवहारप्राकाश-माधवधृतपाठः। 'कल्पनरों स्यज्गावगूरणमिति 

पठित्वा निक्रष्टाङ्प्रकारोन तिरस्करणमिति व्याख्यातम् । न्यग्भावकरणमिति त॒ माधवादिसंमतः 

पाठः| (ठय, प्र.; ४८३) 

4, रागद्रेषकरी-ज, वि. र., २४६; व्य. प्र. ५८२. 

९. छातिलासकरी-स. 
6. विङ्ष्टाङ्गप्रकाशन-स, 
7. दिविधा-न. 
8. दण्डभोक्तः-1. ५. 
9. प्रगो-स. 



म्वबहारकाण्डे घाक्पारष्यम् ७७३ 

भगिनीपातसम्बन्धन्रुपपातकश्च सनम् | 

पारुष्यं मध्यमं प्राक्त वाचिकः शाक्लवेदिभिः॥ 

अभ्ष्यापेयकथनंः पहापातकदूषणम् । 

पारुष्यष्ुसमं प्रोक्तं तीव्रे ममामिषट्टनम् ॥ 

रथ्यं विना" इयत द्रव्यकम्दोऽभिधेयपरः । तेनोस्यमाना्ेग्तिरेकेणेब- 
विधममिधानं वाक् पारुष्यमिलयथः' । 

कात्यायनः (७७३-७७५४]] 

भयोऽद्ुणान् कीभेयस्करोधान्निर्युणे या गुणङ्ञताम् । 

भन्यसंद्गातुयोगी' च वाग्दुषटंत नरं विदुः ॥ 

'दष्स्यैभ हि यान् दोषान् कीतेयेत्कोधक्रारणात् । 

°अन्यापद्श्वादी च वाग्दष्टं तं नरं विदुः ॥ 

, ज -वाचकर; द-वाविर्क; स-बादिकं. 

‰. प्रथनं-वि. र. २५२. 

3. वि्ममिषानं-स, भ्य. प्रकरा, ४८२; विघाभिधानं-उ. 

4. (116 $ ब्ब. प्रका.) ४८३, शाला (८० पऽ -द्रग्यं विना द्रभ्यबेशिष्टचं 

विना इति मदनरत्नः। 'अभिबद्टनै' उत्पाटनम् (व्य. प्र.) ॥ भगिनीमातूसंबन्नमुपपातकरंबनं 

(तव भगिनी, तव “ता मया रह्मा" इयमिकीतनमिययथः | (वि. र. १४२) «., याज्गवरक्व, 

२, २०५-मभिगन्तासि भगिनीं मातरं वा तवेति च । शपन्तं दापयेद्राजा पश्चरिशतिकं दमम्॥ 

५. “योऽगुणान् कीतेयेत्क्रो धान्निगुणि वा गुणेऽत।म्'-स. 

(;. संशानुयोनी-ज. स, वि, वि. ₹.; २४२. 

7. अदुष्टस्यैव यो दोषान्-वि. र.) २५३. 
8. अम्यायदेरावादी-नि. 

9. "भन्यसंशानुयोजी' निग्दितसंशग्यपदेशकारी । 'भदुषटस्येव' दयेनकारोऽष्वर्थः । 

"माग्दुष्टः बाकपाडष्यदु्टम् । (वि. र., २४३) 

60 



७.७४ कृव्यकर्पतयः [६८ 

बृहस्पति; [२०) ८] 

समानयोः सपा दण्डो न्ुनस्य द्विएुणस्दर सः 

उत्तमस्यार्थिकः पोक्तो वाक्पारुष्ये परस्परम्" ॥ 

याङ्नवलक्यः [२) २०६, २०७] 

अर्धोऽधमेषु द्विपणः परद्वीष्ूत्तपेषू च । 

दण्डप्रणयनं कायै बणजाल्युचराधरेः ॥ 

प्रतिरोपापवादेषुः द्वियुणत्रियुणाः दमाः | 

"वणानामानुरोम्येन तस्मादधाधेहानितः || 

(अर्धो) पश्चर्विशतः । धश्चतरिशषतिको दमः" इति पृवधुक्ततात् } “अधमेषुः 

आपषप्तपेक्षया निकृषएटगुणादिषु आक्षिप्ेष्वाकषेप्तुठत्तभादषेदण्डो राज्ञा प्राच 
इत्यथः । एवयुत्तरतापि । व्गोः' -्षत्रावेप्रादयः । ननातया"ऽत्र प्मूधो- 

बसिक्तम्रेर्डादयः 1 

1. परस्परं वाक्पारभ्ये वृत्ते आशक्षेपकस्य दण्डे यद्यसौ आशिन समो जाव्यादिभिस्रदा 

समो दण्डः । यदि म्यूनः तदा तस्योक्तद्विगुणः । यदि उच्कृष्टः तदा तस्योक्तादधों दण्ड 

इत्वर्थः । (वि. र., २४३) 

, प्रतिकोमापराषेषु-ज, द; प्रतिलोम्यपवादेषु-}. च. 

, द्वियुणा ल्िगुणा-न 

, ष्व्णान्येष्वानुरोम्पेन तस्मादेवाधंदानतः' इति विश्बङ्पपाटः 

. विप्रक्तादयः-स. 

. मूरषावसिक्ताम्बष्टादयः-स, 

, परशब्द उक्कृष्टार्थः। परेरत्कृष्टैः गुणतो वण॑तो वा परिणीता; परश्नियः । वाखधि- 

कित्सु । उत्तमेषु च युणवर्णादिमिः पुरुषेषु खीषु वा। ..-व्णन्तयाः' बद्वाः | तेषां प्रतिलोमा- 

पवादे ब्राक्षणादिक्रमेणोक्तदण्डस्य चतुगुणादिकल्पनम् । मानुलोभ्येन ठ तस्मादेवाषहानतः 

उक्तदण्डात् भर्षापचमरेन । ू दरापवादे अर्दण्डो वेश्यस्य, पादः क्षतमस्य, म्॑पादो त्ाद्मणस्य | 

पमं गुणाय्ानुरोम्येऽपि गोभ्बम् | (षिश्बङ्पः) 

1 ॐ @ # € £ 



भ्ववहारकाण्डे वाङ्पारष्यम् ४७५ 

काल्यायनोक्षनसों [७७५] 

मोहास्ममादास्संहषासीलया चोक्तं मयेति यः| 
नाहमेवं पुनवेक्षये दण्डां तस्य करपयेत् ।' 

याञ्नवल्बयः [२, २०४) 

"लयः चलान्यथास्तातेन्यूनाङ्कन्धियरोगिणाम् ॥ 

सेषं करोति वेदृण्डयः पणानधततयोदसच ¦ “ 

चर हस्पतिः २०; ५| 

समजानियनानां चः वाक्पारुष्ये परस्परम् | 

विनयोऽमिहितः शाल्ञे एणानधत्रयोदश ॥ 

विष्णुः [५, ३५.२६] 

समवर्णाक्रोशने द्रादश्षपणान् दण्ड्यः | हीनवणीकरोशने षद् ¦ 

मनुनारदो [मनु, ८, २७४; नारद, १८, १८] 

काणं षाऽप्यथवा खञ्जमन्यं वापि तथाविषप् ।1 

तथ्येनापि ब्ुवन्दाप्यो दण्डं कापेपगावरम् ॥ 

विष्णुः [५, २७] 

दण्ड्यः काणखञ्ञादीनां तथावाच्पि काषांपणद्रपभर । 

1. परिदार्यवाक्पारष्यकारामिप्रायमेतत् (वि. र. २४०.) 
2. स्वासत्वान्यभास्तो्रेः-द. 

8. षहीनङ्गन्द्रियरोगिणाम्' इति विश्वङूपाचायंः । 'हीनाद्गाः' खज्ञादयः | हीनेन्दरियाः 
कणादयः | करुष्टा्यमिभूता रोगिणः । (विश्वरूपः) 

4. प्रथमवाक्पारुष्ये समजातियुणविप्रयमेतः{ । (चि. र., २४५) 

2. तु-द, स. 

6. धि. स्म्रु.-षट् दण्ड्यः 

7. एकेनाक्ष्णा विकलः काणः! । 'खज्ञः' पाद विकलः । 'तथाविषं' कुणिचिपिटनांसम् । 

(तथ्येन नासव्येन अपिशग्दाद्वितयेन अकाणे काण इत्युक्ते "काषापणावरो दण्डः- (मेधातिथिः) 
8. काषपणावरम्-ण. 



४५६ स्यककषपतस्ः [६८ 

शङ्खङि खितौ 

यथाकालगुत्तमवगांत्षेपे तत्ममादो दण्ड्च्यो का काषपणाः । 
शशुक्तवाक्यामिधानेऽप्येवमेव । 

"तया 
~ धै [ ए छे, 

सवणेष्यतिक्रमेः द्वादश" +पपणाः । यथारूपरतरिशिषठत्तपे ऽविशिष्टस्य 

चतुर्विशतिः । अविरि्टस्यातिक्रमे विरिष्टस्य चतोऽभेमर् | 

मनुनारदौ (मनु) <, २६९; नार, {८ १७. 

"सवर्णे हि द्विजातीनां द्रादसेव व्यतिक्रमं । 

वादेष्ववचनीयेषु तदैव द्ियुणं भवत् ॥ 

याङ्गबर्क्यः [२ २०५; २०८-२०९.| 

अभिगन्तासि भगिनीं मातरंचतवेति 

शपन्तं दापयेद्राजा पश्चव्रिंशतिकं दमम् ।\ 

1. वत्प्रमादो-^^. 6. 13.; तत्वमादो-जः; तद्पषादो दण्डाः-स, 

2. शक्तवाक्यामिधने-वि. 

8. ज ४११8 11९16 †11€ €2])14.1>11011-द्ुक्तं अम्लमिद्ययः ॥ वि. ₹,, ९८६, 

९0181115 युक्तं परुषम् । परुषवाक्येऽतिदे शात्तदस्यवाङ् ।रुष्यवरः । 
4. पुनः शङ्कलिखितो-ज, नि. 

८, इनंबणम्यतिक्रमे-द, 
6. द्वादशप्णाः-द. 

(१. (खमवणे' इति मुद्रितकोशेषु 

8. वादेषु वचनीयेषु-9]1 }1४8. ९20९} स ४१ ज. 

9. समवणेव्यतिक्रमे परस्पराक्रोे द्वादश दण्डः । प्वादाः' आक्रोशाः। (अवचनीयाः' 
अलयन्तद्रोसाः मातृभगिनीभायादिगताः । (मेधातिथिः) 

10. अयं च समवणानां समानगुणानां च दण्डकल्पः । युणव्वेषम्ये पुनः "अधं ऽधमेषु' 

त्यादि [पृबां्तम् |-षिभ्वर्पः 



म्बवहारकाण्डे घार्पारष्यम् ४.७७ 

बा हुप्रीवानेतस्क्थिविनाशे वाचिकं दमः। 

दलस्ततोऽभिकः" पादनासाकरणेकरादिषुं + 

अशक्तस्तु वदन्नेव दण्डनीयः पणान् दश्च । 

ऽतथा शक्तः प्रतिधुवं दाप्यः ्रेमाय तस्य द ॥ 

वववाचिकेः विनाशने "वाहं छत्स्यापोलयाटे रूपतः । (शल्यः शतपरिमितो 

दण्डः। (पादनासाकणकरादिषुं ।उनाद्रे वाचिकः इद्यन्ुषङ्गः । 'अश्चक्तः' 

ध्विनाश्चकरणासमथः । तिथं दाप्यः) ऊन दण्दयिता भक्तस्य क्षेमां 
लग्रकं दापभितव्य इत्यथः । 

दण्डय" °६त्यनुत्त विष्णुः [५ ६६ 
व्यङ्गतायुक्तं क्षेपे कापापणशतम् । 

भसु, [८ २४७५ 

मातरं {पितरं जायां घ्रातर् तनय गुरुप ¦ 

आक्षारयन् शतं धाप्य; पन्थानं बाड्दददूयुरोः॥ 

(आक्षारयन् तिरस्करुबोणः । 
६ & ० “क्रोशत! इत्यनुषत्ती गद्कटिचितो- 

श्तथाधिषरतान् विभान् गुरं निभेस्सेन बरण्डनं ताढनं, गोमयानूङकेपनं 
खरारोहणं दपदरी" दण्डो वा। 

1. शत्यसदर्भिकः-ज, 1}. च. 

2. शतेनापि नित्त; "रत्यःः । शतं <ण्डथ इव्यथः । ऊ्बंखिसक्यीत्युन्यते । 
(विभ्बरूपः) 

3. शाक्तः प्रतिभुवे दाप्यस्तथा क्षेमाय तस्य तु-ज. 

4. बाहू ते छेसस्यामीत्यादिरूपतः-स, वि. 

५. विनादाकरणासमथ॑ः-द. ५. तयथा विधिङतान्-ज. 

6. तुष्यतु-उ, 0. निवासरनं-न. 

7. क्रो इत्यनुश््यो-मि. 10. द्रव्यदये-बि. 



४७८ किस्पकरल्पतशः [६८ 

"दण्डय" इदनुत्ता विष्णुः (५, २८) 

गुरूनाक्षारयन्" काषापण पतम् । 

बहस्पतिः [२०) ९] 

क्िषन् सखस्ादिकः दव्यात्पश्चाशेर्पणिकरं दम् । 

मनुनारदौ [मनु ८) २६७; ना, १८, १५ 

दतं ब्राह्णमाङ्ुहयः प्नत्नियो दण्डम | 
दै ०. षे 

वैश्योऽध्यधेदयतं द्र वा शुरस्तु +वधमहेति॥ 
( १ । @ भम अ क 

दण्ड. इति रष हरतः 

अधोवणोनाघयुत्तयवणातोक्षापेपाभिमवे हषी पुराणाः ॥: 

रङ्लटिखितां 

आक्रोशे ब्राह्मणस्य प्षत्तियः शर दण्डयः । सना त्रश्यस्य । पञ्च- 

विशति शूद्रस्य । 

मनुनारदौ [मघु, <) २६८॥ 

भ्विपरः पञ्चायतं दण्डयः प्षत्ियस्याभिैसन । 

भ्वैरयस्य वाधेपश्चाशत् शूद्रे द्ादरको दधः}; 

1. गुरूनाक्षिपन्-म. वि. स्थर 

४. विप्रादिकं-म्य. भर. पाठः (५८५५); श्वदवादिकं- च्य. प्र. (४८६) 

3. परुषवचनं *आक्रोदः!- (मेधातिथिः) ॥ "जाक्रड्य' “मध्यमेन बाङ्पारुभ्येणेति 

पारिजातः (चि. र. २४८) 
4. "वधः' जिडाच्छेदादि (वि. र.; २४९) 

५. पणः-द; पुराणशन्दोऽत् द्व्रिरादरप्यङृष्णलपरः (वि. र. २४९) 
6. 1,९7४.31 बि &+€॥ {1118 10 @पत् ०। ॥ृ16 लोपा, 

7. नारदीयमनुसंदिता, ९६, ६५ [प. ६६८]; कर्थ" इति तत्र पठितम् ॥ 
नारद्स्घति, २५४, १५- पचारात् ब्राह्यणो दण्डयः क्षत्नियस्यामिशं सने । वेध्ये स्यादर्॑पश्चा- 
शच्खुद्रे द्दशको दमः| 

8. विप्रः यताधं दण्ड्यस्तु-}3. 4. ति. र., २४९. 
9. वेश्यस्य त्वधपश्चारत्-1;. 4., बि. र.) २४९, 



म्यवहारकाण्डे वादक्पाडम्यम् ४.७९, 

बृहस्पतिः [२०, १२-१६। 

विपे शता दण्दस्तु प्षत्रियस्याभिक्षेसने । 

विदस्तथाधपश्चाशत् शुद्रस्याधेतरयोदश्च ॥ 

सच्छद्रस्यायञ्चुदितो विनयोऽनपराधिनः । 

गुणदीनस्य पारुष्ये ब्राह्मणो नापराध्नुयात् ॥ 

वैरयस्तु क्षतियाक्रोशे दण्डनीयः शतं भवेत् । 
तद क्षियो वेयं क्षिपन् विनयपहेति ॥ 

'शूद्राक्रोश्च क्षतियस्य पश्चर्थिशषतिकोः दमः । 

वैश्यस्य श्च॑तददविगुणं शाक्लविद्धिरद।दूतम् ॥ 

ध्रेदमाप्नारयन् शुद्रो दाप्यः स्याययपं दपम् । 

पलियं मध्यमं चेव विममु्तपसाहय् ॥ 

विष्णुः [५, ३४] 

पातृयुक्ते वृत्तपसाहसम् । 

'पातयुक्ते' आक्रारे “उत्तपसाहमं' दण्डनीय इत्यथैः । 

4“शूदरस्यः इृलयनुहृत्तां बदस्पतिः 

धर्पोपदेश्चकता च बेदोदाहरमान्िवितः० । 

आक्रोशचकस्तु विप्राणां जिहाच्छेदेन द्ण्डयते ॥ 

, श्चुद्राशक्षपे-वि. र., २५०. 

. पणर्विंशतिको-वि. र. २५०. 

 चेलसाद्दयुणं-वि, र.» २५१. 
4. (प्रथमं दमः पणानांदधे थते सार्थम् । "मध्यमः पश्चरातानि । (उत्तम, सहसम्- 

(वि, र; २५०) 

0. शुद्र दत्यनुबृत्तो -द. 

6. बेदोदाहरणानि च-द, 7. दण्डयन्-द. 

€> £< †"~ 
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नीतमः [१२, १] 
शुद्रो द्विजातीनमिसन्धायामिहय' च वाग्दण्डपारुष्याभ्यामङ्गं पोच्यो 

येनोपहन्यात् । 

(अभिसन्धाय, बुद्धिषु बाचाऽतिक्रम्य । (अभिहटय' तादयिला बुद्धि. 
पबदप्रेण दण्दन तादयित्वा । “अङ्गं मोर्यो" तेनाङगेन मियोजनीयः । 

आपस्तम्बः [२, २७, १५४ 

जिहाच्छेदनं शूद्रस्य आर्यं धापिंकमाकोक्षतः । 

एुराणाधिकरि (अधमवणोनाधुत्तम्रणेस्य' इलयत्ुवतेमाने-- 

हारोनः 
[र 

[ कद श 

अतरताभिश्चंसने तदङ्गच्छेदः पञ्चशतं वा +आव्रेपु ष्वादोनवा। 

ख।(मित्वादादिवणेत्वाशोत्तमानाम् । 

(भावेषु ब्राह्मणादिवरगेषु । पादो अष्टौ पुराणाः पृेषुक्तास्तेषां चतुर्थो 
भागः । न वा' पादो दण्ड इ्यन््यः | 

पतुनारदौ [मनु <) २७०-२७२; नार, १८) २२-२४] 
'एकजातिर्टिजानीस्त् वाचा दाख्णया स्िषन् । 

जिहाय)ः प्राप्तूयाच्छदं जघन्यपरभमदा दसः ॥ 

1. निहत्य च-बि. 
‰. दण्डभ्रहणं दृस्तादेरपि उपलक्चणम् । एवं कुवनङ्कमोच्योऽगयवेन वियोजनीयो येनाज्ञे- 

नोपहन्याद्पराधं कुर्वात्तदङ्ग मोच्यः । दृस्तेन ताडने हम्तच्करेदः पादेन ताडने पादन्छेदः वाचा 

जिहच्छेदः । पाङूभ्यम्रहणात् परिहासेनाप्रियवचने परिहालादिना ताडने च नेदं भवति । 

(दरदस्तः) 
3. अतिधार्भिकमाक्रोश्चतः-चि. र., २५१. 

4. चायेषु पादोनं वा-ज; पञ्चाशतं क्षपपादो-द. 
५. पादोन ना किंचित्" इति दण्डविवेकपाठः; पादोनं वाउ, 
6. 'एकनातिः' चुद्रः। सः त्ैवर्णिकान् "क्षिपन्, आक्रोशन् "दारुणया! पातकादियोगिन्या 

ष्बाच), वृशंसादिङूपया जिहाच्छदं रभते । (जनम्यप्रभवः इति पादाय्यां बक्षण उत्पन्न इति 

रेत्रमिभानं प्रतिरोमानामपि ्रणायम्- (मे्ातिथिः) 



ध्यवह्ारकाण्डे वाङ्पारुष्वम् ४८१ 
1 (9 „म = ज पे ¢ 
नामजातिग्रह स्वेषामभिद्राहण कवेतः । 

निखेयोऽयोमयः शङ्ञ्वेखन्नास्ये दशाङलः ॥ 

धर्मोपदेशं दर्देण द्विजानामस्य डतेतः । 
तप्तमासेचयेततेरं वत्के श्रोते च पा्थिवः॥ 

शुद्र" इत्यनु गौतमः [१२, ४। 

अथ [हा)ऽस्य बेदयुपभ्ूण्वतस्नपजतुभ्यां शश्रोतरपूरणषुदाहरणे निह- 

च्छेदो धारणे शरीरभेदः ॥ 

भुः [८) २७३] 

श्रतं देशं च जातिं च क्रमे शारीरमेव च । 
भ्विनयेन च्रनन् दपाहाप्यः स्यादूद्विशतं दमम् ॥ 

विष्णुः [५, २६] 
्रतदेशजातिकमेणामन्यथावादी काषीपणशतद्रयं' दण्डः । 

नारदः [१८ १९] 

न किद्विषेणापवदेस्छास्तः कृतपावनम् । 
न राज्ञो धृतदण्डं च दण्डभाक् तद्रधतिक्रमात् ॥ 

, (अभिद्रोहः) आक्रोशः । अमिद्रोष्ण क्रोषेन-(सेधातिथिः) 
, शयुद्रस्य-द. 
. अथ हास्य इति मस्करिपाठः (]). 195). 
, श्रो्रप्रतिपूरणम् (मस्क{रिपाठः); कणपूरणे- ज. 

8. 23€016 मनुः {€ जता वाणा ठ हारीत 914 ४ ८070761 

91.9 1117007९ त ज ४1 बि. र., २५२ 

तस्माद्ेदशरुतिश्रवणे चरस्य लपुसीसा पिगरव्य कणँ पूरयेत् । 
'विप्रम्य' द्रवीकृत्य । 

6. "वितथेनः असव्येन (वि. र., २५२) 
7. “पणद्ररय' इति वि. र. पाठः (२५३) 
8. {11118 &0]& 18 10] 1916 ए बि. र. २५३; & 11089" 

6011170 प९.1101) 01 1116 [76९10 प्६ 86111616 {700 = 1§14521014. 

61 

"= = => ~~ 
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याङ्घवर्क्यः [२, २१० 

"पतनीयकृते क्षेपे दण्डो पध्यमसाहसः । 

उपपातकयुक्ते त दाप्यः प्रथमसाहसम् ॥ 

श्राह्मणक्षतियाभ्यां तु दण्डः कारी विजाननः। 

बराह्मणे साहसः पूवः क्षत्रिये त्व मध्यः ॥ 
(क 

भविद्शद्रयोस्त्ेवमेव खजाति भति तत्वचः। 

छद वजेप्रणयनं दण्डस्येति विनिश्वयः॥ 

व्यासः 

पाषोपषापवक्तारो महापातकक्ंसकाः | 

आद्यमध्योत्तमान् दण्डान् "दण्डश्चास्त ते यथाक्रमम् ॥ 

विष्णु; [५, २९-३२] 

परस्य पतनीये क्षेपे कृन तूत्तमसाहसम् । उपपातकयुक्ते मध्यमम् | 
तैविधद्धानां क्षपे जातिपूगानां च । ् रामदेशयोः प्रथमम् ॥ 

1. पतनीये कृतक्षपे-13. थ.; पतनीये कृते क्षपे-न, वि. र.; २५२. 

2. व्राह्मणक्षत्नियाभ्पां" परस्पराक्रोशे कृते तयोरयं "दण्डः" दयेवमध्या्षरेण योजना ॥ 

(मेधातिथिः) 
8. एवमेव प्रथममध्यमौ साहो इत्यतिदिश्यते । तेनेव क्रमेण वैश्यस्य शरूद्राक्रोशचे प्रथमः 

श्रुदरस्य बैदयाक्रोरो मध्यमः । छेदवजं दण्डस्य प्रणयनमिति 'एकजातिर्हिजातिम्' इत्यनेन 

जिहाच्छेदं प्रास्तं निवर्तयति । "प्रणयनं प्रवतनम् । (मेधातिथिः) 

4. दघ॒स्वेते-^. 8. 8. 8. 13. (४), 7. 4, ज, स. 
४. मापातकाम्म्यनमुपपातकम् । ततो म्यूनं पापम् । तत पापेऽषमो दण्डः, उपपापे 

मध्यमः, महापातके तत्तमः । (वि. र. २५४) 

॥. त्रैविद्शृद्धानामितयच्र उत्तमसाहसमित्यनुषङ्गः । जातिपूगानामित्यल मध्यममिवयनुषङ्गः | 

(बि. र., २५४) 



भ्यवहारकाण्डे वाकूपारष्यम् ४८३ 

याज्ञषस्कयः [२ २१९१] 

तेविद्नृपदेबानां क्षेप उत्तमसाहसः 
"पध्यमो जातिषूगानां प्रथमो व्रापदेश्योः॥ 

| 1 

बृ्स्पति; [१० १७, १९। 
देशादिकं क्षिपन् दाप्यः पणानभत्रयोरश्च | 

पावेन योजयन्दपादाप्यः प्रथमसाहसम् ॥ 

एष दण्डः समाख्यातः पुरूपापेक्षया मया । 

समन्यूनाभिकत्येन कर्पनीयो मनीषिभिः । 

नारदः । १८, ३०] 

+अवक्रदय च राजानं व्वस्मनि खे व्यवस्थितम् । 
[जहाच्छेद् दववेच्छुद्धिः 'सवेखहरणगेन वा ॥ 

याङ्घवरक्यः [२; २०२| 

राज्ञोऽनिष्रमवक्तारं तस्येवाक्रोशकं तथा । 
तन्पन्तस्य च भेत्तारं छिला जिहां प्रवासयेत् ॥ 

नारदः (१८, २० 

रोफेऽद्मिन् द्राववक्तव्याववध्यौ च प्रकीतितौ । 
® च 

बराह्मणश्रैव राजाच तो हीदं बिभ्रतो जगत् ॥ 

1. साहसः-मु. मिता. पाठः; साहसम्-उ. 

%. (118 11116 2114 ॥्16€ ग४† ९९186 ° बृहस्पति 16 1111881 111 उ, 

पि 2114 8. 2. (7) 
8. वृपग्रहणमाचायेपितश्रोल्ियादीनामपि सामान्यात् क्षणाम् । पूगशब्दश्चाल गणमात्र- 

बचन; | ततश्च जातिपूगानां जातिमतां गणानां क्षत्रियादिसमृदायानामिव्यथः । (विग्बरूषः) 

4. उपक्रश्य-मु. ना. ससू, २१३. 

४. कर्मणि खे-चि. र. १५५; मु. ना. स्मु., २१३. 
6. शबं हरणेन-द. 
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पतितं पतितेत्युक्त्वा चौरं चौरेति त्रा पुनः | 
'वचनाचुखयदोषः स्यान्मिथ्या द्विरोषतां त्रनेत् ॥ 

काल्यायनः [५७६-७७८ | | 

यत्र स्यात्परिहाराथं पतिनस्तेन कीर्तितः । 
वचनान्त न स्यासु दोप) यत्त परिभावयेत् 

अन्यथा तुरखदोषः स्यान्मिथ्योक्तौ तृत्तमो दषः । 
महता तु मयनेन वाग्दषठं साधयेन्रम् ॥ 

अतथ्यं श्रावितं राजा प्रयननेन विचारयेत् । 
अनरताख्यानशौखानां निहाच्छेदाद्विशोधनम् ॥ 

हारोतः 

मिथ्यादृषिणां मेककानां राना जिहां छिन्यात् । दण्डयेद्रा सहम् । 
"कणान् भक्षयेदब्दम् । 

भेजो, भक्षकः | 

उशना 
ध ^ त्य 5 यतर नाक्ता दमः पू्ररनन्यात्त महासभिः। 

तत कायं परिङ्गाय कतेव्यं दण्डधारणम् ॥ 

करपतरो व्यवहारकाण्डे वाङ्घपारुष्यमू” 

1. वचनादस्य दोषः स्यात्-द, 
४. ^. 9. 8., ज &1त ए.व्. भतत 1€1€ {6 00101611 वचनात् 

शाल्ञरूपात्) 10110 6व $ € [्०तपरलाठा) 0 6 16 61186) 
(तदपवादमाह काल्यायनः)--फ 11611 0८८" [1 वि. र., २५६. 

8. भावितो राजा-द; सीधितं राना-चि, 
4. ^, 9. 3. ६१५8-कणान् भक्षयेदब्दम् 5. मह्टमतिः-द, 
6. ^. 9. 1. 185 इति व्थवहार'णडे विवादप्रकरणे इृतयक्स्पतरौ बाकूपारु्यपवं; 

इति महारानाधिराजभीमद् गोविन्द चन्द्र देवमहाशन्धिविग्रहिकेण मदद यधरात्मनेन मह- 
भीमहक्षमीषरेण विरचिते कृवयकस्पतरो व्यवहारकाण्डे वाक्पारुष्यम् ॥-8, ए. (४), घ; 
इति स्यवहारकत्पतरो वाक्पारुष्यपव-ज, 



६९ 
अथ दण्डपारष्यम् 

तन्न बहस्पतिः [२१, १। 

हस्तपाषाणलगुडमेसकः पव॑ मुभिः । 
आयुधं प्रहरणं दण्डपार्ष्यमुच्यते ॥ 

व्यासः 

भस्मादीनां प्रक्षपणं ताडनं च करादिना ।1 

आबवेषटनं चां येदेण्डपारष्यद्ुस्थते ॥ 

नारद; १८, ५-६। 

ग्परगात्तष्वभिद्रा् हस्तपाद युषाप्रिमिः | 

भक्मादिमिश्रोपपातो दण्डपारुष्यप्रुरयते ॥ 

शतत्रापि चं तैविध्यं ृदुमध्योत्तपक्रपात् । 
अवगूरणनिस्सङ्गपीडनाक्षतद रनः ॥ 

हीनमध्योत्तमानां तु तयाणां समतिक्रपात् 

त्रीण्येव भ्साधनान्याहुः तत्र कण्टकमो चने ॥ 

धृहस्पति; [१९ ६-७। 

भस्मादीनां भक्षेपणं ताडनं च करादिना ।? 
प्रथमं दण्डपारुष्यं दमः कार्योऽत्र माषकः | 

1. करादिभिः-द्. 2. परदाररतिद्रोहे-द, 
8. तस्यापि-मु. ना. स्श्रु., (0. 209). 
4. पातनाक्षतदशेनात्-^. 8. .; पानक्षतद सनात्-. .; निश्शङ्कपातनश्षत्रदर्थं- 

नात्-ज; पातनम्तु द शनात्-द. 
5. साहसान्याहुः-^. 9.8. ल) वि. र. २५९, बु. ना. स्वरु. २०९. 
6. केण्टकशोधनम्-द्, मु. ना. स्म. २१०; कण्टकरोधने-4. 8. 2. ?. ध, 

ज, सु, बि. 

7. करादिमिः-द. 8. माषिकः-वि. र., २५९; स, भपराकः, (८१३) 



४८६ रृद्यकल्पतरूः | ६९, 

एष दण्ड; समेषक्तः परद्ीष्वधिक्रेषु च । 

दवियणस्नियुणो जेयः प्राधान्यापेक्नया बुधैः ॥ 

याञ्नवसक्यः [, २१३-२१४। 

भस्मपङ्रजःस्पश् दण्डा दञ्चपणः स्मृतः| 

अमेध्यपाष्णिनिष्टचतस्पशेने द्वियुगः स्मृतः ॥ 

समेष्वेवं परद्खीषु द्विगुणस्तूत्तमेषु च । 

हीनेष्वषेदमो मोहमदादिभिरदण्डनम् ॥' 

काल्यायनः [७८४] 

छदिमूतपुरीपायैरापायः स चतुगणः। 
पट्गुणः कायमध्ये तु मृधि खष्युणः समृतः ॥ 

याह्नवस्क्यः [२, २१५, 

पादकेशांश्ुककरोख्टुभ्छनेषु पणान् दश्च । 

पीडाकर्पाशुकावेष्टपादाध्याते शतं दमः + 

पीडा चाकषशंशकवेष्ट्र पादाध्यासघ्रेति समादारदरन्ः । एतदुक्तं भषति। 
अश्रुकेनवेष्टय गादमापीख्यादृष्य यः पादेनाप्यास्ते तस्य पणशतं दण्डः ॥ 

कालयायनः (७८१५. 

उदृगूरण तु हस्तस्य कार्यो द्वादशको दपः। 
स एव द्विगुणः परोक्तः पातनेषु सजातिषु | 

1. (आदि! अहणादुन्मादो लक्षयते | (वि. र., २६०) 

2. "पीडाकषाञ्ञनावेष्टय पादध्यासे रातं दमः इति विश्बकूपपाटः। "पीडया कपणेनाज्जनं 

पीडाकर्षाञ्जनम् आज्ञनेन ध्यामीकरणेन त्वावेषट्य वदं नीत्वेतल्यथः' इति व्याख्यातं च। 
3. ‰ 61००४60 $ बि. र.) २६०. 

4. पाक्नेषु सजातिषु-द. 
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बृहस्पतिः २१, ८] 

ठद्यतेऽक्मरिखाकाह्ठि कतेग्यः प्रथमो दपः । 

[परस्परं हस्तपादे पंच विशतिकस्तथा ॥] 

"दण्ड्य" इत्यनुषटत्तो विष्णुः [५, ६०-६२, ६४] 

हस्तनोद्गुरयिता द काषापणान् । पदिन वितिम् । काष्ठेन प्रथम- 

साहसम् । रस्रणोत्तमम् ॥ 

अधमो यदा शस्रेणोत्तमस्योदूगूरणं करोति तदामावुत्तममाहसं दण्डय 

इत्यथः ।२ 

याज्ञवटक्यः [२, २१६] 

उदग्णे हस्तपादे तु दशर्विशतिको दमो | 
+परस्परस्य सर्वषां शस मध्यमसाहसम् ॥ 

"एतश्च समानजातीयानापवगन्तव्यम् । असमानजातीयानां दण्डन्तर- 

भवणात् ॥ 

पणायुरत्तौ" गृङ्जलिखितौ 
प्रहारोच्मे षटूपंचाशचन्निपतने तद्द्वियुणम् ॥ 

1. (11118 8९८01 11411 18 ‡0पात 71 वि. र.) २६२, 11व ^.8. 9. 

क 1111 116 € ])1 7 भयं चोभयोरेव समाननावयादेः, 911 18 0118817 711 

1116 01161 1111) प्र €11]018. 

2. पष्प एकु उ. वि, स, ज, वपात् द, ॐत (दनाी7४९् एक 

वि. र., २६१; 0711116 $ 4.9. 1.8. ४. (५) ५५. व. 

8. {€]€४160 1१ वि. र., २६१. 

4. परस्परम्तु स्वेषां -द. 
8. ‰.€06४{€त 17 वि. र., २६२, 

6. बि 0171718 'पणानुदत्तौ" 
7. इदं च उत्तमबणेनाधमवणेस्य दण्डोद्यमने बोदधभ्यम्-चि. र. २६२. 



४८८ ृष्यकस्पतखः [६९ 

बृहस्पतिः [२१, ९-१८] 

मध्यमः शस्रसंधाने सयोऽ्यः क्द्धयोदेयोः ।* 
कार्यः क्षतान्ुरूपस्तु करे घति दमो बुषैः॥ 

क 

इष्टकोपरकाषेस्त ताहने तु द्विमाषकः 
[ ३ 

द्विगुणः शोणिनेद्धदे दण्डः कार्यो मनीषिभिः॥ 

विष्णु; [५, ६६, ६५७ 

[दण्डश्यः] शो गितेन चिना दुःखगुत्पादयिता द्रातिश्षत्पणान् । सह 

शो णितेन चतुःषष्टम् । 

पनुः (८) २८४) 

त्वरमेदकः श॒तं दण्डश्चो लोहितस्य च ^दशेकः | 

मांसभेत्ता तु षण्णिष्कान् प्रवास्यस्त्वस्थिभेदकः ।॥' 

बृहस्पतिः [२१, १११९] 

स्वरभेदे प्रथमो दण्डो मांसमभेदे तु पध्यपः। 

उत्तमश्रास्थिमदे त्रु घातने च प्रमापणम् ॥ 

कणनासाकरच्छेदे दन्तभेदे ऽङ्गिमिदने । 
करमेव्यो मध्यमो दण्डो द्विगुणः पतितेषु च ॥ 

कालयायनः [७८१ 

कर्णोष्घ्राणपादाक्षिनिहाश्िश्नफ़रस्य च । 

छदने चोत्तमा दण्डो भेदने पथ्यम म्रगुः॥ 

1. शखसेपाते-ज, ^. 9. {. 

2. श्षुद्रयोद्रयोः-^. 8. .; स. 
8. {71 व गाङ़'ह टव. दण्डयः 0118 1116 [481 क07त् 7 ¶9 1969417 

4. प्रवतंकः-. प. 
४, ^. 8. 1. 81 ज ६तत 1७.€ {€ (गणपा ला `निष्कः१ चत्वारः युवणाः । 
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याङ्खवरक्यः [२ २१९-२२०] 

करपाददन्तभङ्गे छेद कणनासयोः | 

मध्यो दण्डो व्रगोद्धेदे मृतकस्पहते तथा ।॥ 

वेष्टाभोजनवाग्रोपे नेवादिप्रतिमेदने । 

कन्धराबाहुसक्थ्नांण च भङ्गे पध्यमसाहसः ॥ 

दण्ड इत्यतूवतेमाने विष्णुः [५, ७०-७२) 

नेतकन्धराबाहुसक्थ्यं सभङ्ग वोचमपर् । उमयनेतनमेदिनं राजा याव- 
त्लीवं बन्धनान्न घुशवेत्, । तादृशमेव वा कुयौत् ।° 

यातवर्कंः [२, २०४ 
नेत्रभेदिनो राजषटििदेश्द्रतस्वथा । 

वेप्रतवेन त शृद्रस्य भीपतोऽष्श्षतो दपः ।॥ 
>) = 
नी 

मनु; [८; २८६] 

पनुष्णाणां पशूनां च दुःखाय प्रहूते सति | 
यथा यथा पदद्दुःखे दण्डं हुयत्तथा तथा ॥ 

1. '्रणोद्धेदे" प्ररूढप्रायत्रणस्य पुननवीकरपे । '्मृतकस्पो' मृतप्रायः । (वरि, र, २६०) 
2. सक्थ्नां च-दिश्बरूप-भिताक्षरपाठः; सक्थ्ने च-उ, 

3. च्चेष्टानिसेधो' मृद्य | भोनननिशेधोऽलयमिषातात् भोक्तमशक्तिः । ्वादूनियेभोः 

वागुज्ारणाश्चक्तिः । कन्धरा! गटस्कन्धसंचारिणी सिर । (विश्वरूपः) 
4. विमृञ्चेत्-पु, वि. स्म्रु., २१. 

५. तादशं नेवरद्वयरदितं वा कुर्यात्कापयेदिव्यर्थः । (केशवमरैजयभ्ती) 
6. 'राजद्धिष्टादे शकृत्" द्वितीये वर्ष राजा मरिष्यतीति भदे शकारी । "विप्रत्वेन" विप्रचिहो- 

पवीतघारणादिना “जीवतः शूद्रस्य (वि. र. २६४); 'श्राद्धभोजनाय पुनः चूद्रस्य विप्रवेष- 

धारिणः तप्तशलाकया यज्ञोपनीतवद्रपुष्याछिखेत्' इति स्मृत्यन्तरोक्तं द्रष्टव्यम् । इस्यथं व॒ यशोप- 

वीतादिबाक्षणलिङ्गधारिणो बध एव। "द्विजातिखिङ्किनः अद्रान् षातयेत्" इति सरणाद्। 

(मिताक्षरा) 
0 



४९० छुल्यकस्पतयः (६९, 

हारीतः 

अधावणानायुत्मवणाकोज्ञाभिभवाेपेष्वषटौ पुराणाः । ग्रीवामञ्जन- 
गरस्तनकचवक्तग्रहणेषु सिशत । रोमोत्पाटनतनेनावयूरणेषु तिषष्टिः ! 
शिखाकणाङ्गमङ्गच्छेदेषु द्विशतम् । पादताहनेऽनरृताभिद षने तदङ्गच्छेदः । 

पञ्चत वा। आवचेषुः पादोनं शा | +खापिखादा्वगत्वाचोत्तमवणाना- 

पीशानतमो ब्राह्मणः ॥ 

याज्ञवल्क्यः [२, २१५] 

विप्रपीडाकरं छ्यपङ्गमव्राह्मणस्य तु । 
उदगर्णः प्रथमो दण्डः संस्पभनं तु तदधिकः॥ 

०संस्पर वधोयमना्यः शक्षादिसेस्पशेने । 

नारदः [१८) २५; १८, ३१] 

येनाङ्गेनावरो वणां ब्राह्मणस्यापराध्नुयात् । 

तदङ्गं तस्य छे्तव्यमेवं शरुद्धिपवाप्युयात् ॥ 

राजनि प्रहरेचस्तु कृतागस्यपि दुमतिः। 

शूरय, मग्र विपचद्रद्महलयासमातिगपर* ॥ 

, म्रीववज्जन-ज, द, स, 3. व .; (आसञ्जनः 1) 68118 (८६161111. 

, प्रिशत्” पुराणाः इत्यथः (वि. र. २६५) 

, "भावेष" इ्यादिना-दीनवणस्य दण्डमुक्त्वाधिकस्याप्युक्तः । (चि. र. २६५) 

, खामित्वादिवर्णत्वाचोत्तमानामीशानां-वि; खामित्वादिवणत्वाच्योत्तमानामीशानतमो- च> > {£ #~ 

५. अपृणा प्रथमो दण्डः-द. 

6. "उद्गूर्ण" वधायमु्मनविपयीङृते शसादौ । "संस्पर्शे बधोच्मना्॑मेव लाद 
सैस्पशं । (चि. र., २६५) 

१. भपमानाय शाल्रादि-वि, 

8. धले-मर. ना. स्म. २१३; यन्य-द, 

9. शताभिकम्-^. 9. 13. 9.23. (9); 0.4. ज, द, मु. ना, सश्र. शतातिगम्-स. 



ष्ववहारकाण्ड दण्डपारष्यम् ४९१ 

(कृतागसि कृतापराधे । शूलमारोप्य यत्संस्करियते तत् “शूरयम् । 

मयुः €) २७९-२८ ० | 

येन केनचिदङ्गेन दिस्य्देयां समन्त्यजः' । 
छेत्तव्यं तस्देवास्य तन्मनारमुशा सनम् ॥ 

८ ® 

पाणिद्ठुद्यम्य दण्डं चा पाणिच्छेदनपहति। 

पादेन अहरेत्कोपासपदेष्डदनमरंति ॥ 

मनुनारदौ [मनु, ८, २८१-२८३] 

सहासनमभिपरप्पुरुच्रषएटव्यापन्रष्र जः" | 

क्या कृताङ्खो निवास्यः स्फियं वास्य भ्रकतयेत् ॥ 
¢ 

अवनिष्ठीवतो दपादद्रवोष्ठौ छेदयेन्द्रपः | 
अवमूत्रयतो भेदमवशधेयतो गुदम् ॥ 

केशेषु शरहतो दस्तो छेदयेदविचारयन् । 
पादयोदोदिकायां चः ्रीवायां ्रपणेषु च ॥ 

'सहासनमभिपरप्ुः' एकासनोपतेशासिमतः । ^एकासनोपवेश्षी कष्या 
टृताङ्ञो निर्वास्यः" इति विष्णुवचनात्° । (दादिका' शमश्च । 

1, तेन प्रथमतस्तस्य द्ूलभेदेन पीडां विधाय अभ्चिपाकेन पीडा कवव्ये्यर्थः | 
(वि. र, २६६) 

, ददिंस्याजरच्छष्ठमन्त्यजः' इति मेधातिथिपाटः 
, शप्रदरन् कोपात्" इति मेधातिथिपाटः 

, अवङ्ष्टजः-मु, ना. स्प्र., २१२. 

, अवकर्तयेत्-मु. ना. स्म. २१३. 

, शिश्नम्-मु, ना, स्मू., २१३. 

८. व॒-मु. ना. स्ख.) २९२. 

8. विष्णुस्मृति, ५, २०; वि. र, २६७, 1148 81101 {1118 28 0811 01 £ 

१९४ 200 104 ग {16 व्याक. 

र + € 3 

> 



४९२ एष्यकद्पतदः [ ६९, 

गौतमः [१२, ५] 

आसनश्चयनवाङपथिषु सपमेप्यर्ण्ड्यः ।2 

शूदरस्यल्यदरुवतमाने आपस्तम्बः [२, २७, १५] 

वाचि पथि दाय्यायामासन इति सीमा देण्डताडनभ् ।3 

काल्यायनः [७८६। 

वादूपारष्ये यथोक्ताः पभ्रतिलोमानुलोपतः । 
तथेव दण्डपारुष्ये पाल्या देण्डा यथाक्रमम् ॥ 

विष्णुः [५, ७२-७४] 

एवं बहूनां निघ्रतां प्रयक्शच उक्ता दण्डा द्वियुणः+। उत्करोश्चन्तभनभि- 

धावतां तत्समीपवर्तिनां ससरतां च । 

याङ्गवस्क्यः [२, २२९१. 

एकं घ्रतां बहूनां ते यथाक्तादरद्विएणो दमः । 
कठहापहूत" देयं दण्डं च द्विशुणं ततः ॥ 

कालयायनः [७८८ 

वाग्दण्डस्ताढनं चेव येषुक्तमपराधिषु | 

हूतमप्ने प्रदाप्यस्ति कषोध्यं निस्खेस्तु कभेणा ॥ 

कमेकरणेन श्शोध्ये' तद्धनं परिपूरणौयमिलययेः । 

1. वि. र.) २६७; [1686111 01] 11) ^. 9. 3, धात ज. 

2. वाकूसमत्व॑ समकालोचारणम् । पयि साम्यं ॒प्ष्ठतो मक्ता सह गमनम् । 

(मस्करिभाष्यम् , 0. 196) | 

8. पूव॑वाक्ये [गौतमीये] अस्मिन्नेव विषये दण्ड्यत्वाभिधानं पारष्यक्रतुं; धनवल्पक्षे। 
हृदम्तु निधैनपञ्षे दण्डताडनं इत्यविरोधः । (चि, र., २६८} 

4. प्रलेकमुक्तादण्डादृद्धिगुणः-मु. वि स्मर. २९. 

0. कालं दायप्तं देयं -ति, उ, स; 'कलहापदतं' इति व्रिग्बरूप-अपसक-मिताक्षरा 
पाठः 



ध्यबह्ारका०डे द्ण्डपादष्यम् ७९.३ 

बृहस्पतिः [२१, १५] 

अङ्कावपीडने चैत भेदने ऊेःने तथा । 
सथुत्थानग्ययं द्प्वः करहाय छतं च यत् ॥ 

याज्ञवसक्यः [२, २२२ 

दुःख्रुस्पादयेशस्तु स्षमुत्थानजं व्ययम् ।' 

द्यो दण्डं च यो यस्मिन् कले सथयुरौरितः॥ 

मयुः (८, २८७] 

अङ्गावपीडनायां च भरागशगितयास्तथा | 

सथुस्थानव्ययं दाप्यः सवेदण्डपथापि वा ॥ 

अङ्गावपीडनायां! अङ्गानां करचरणादीनां पौडनायाम्। भराणशोणि- 

तयो! पीडनायां सलाम् । “सश्चत्थानग्ययंः यावच्कारेन सद्नुसथानसपर्थो 

भवति तावस्कारेन पथ्यौषध्यादिना याबद्धनम्ययो मवति तमसौ दाप- 

यितव्यः । अथ तस्य यद्रसां न व्ययं दातुमिच्छति तदा यः समुर्थानभ्ययो 

यच दण्डः, तस्स दण्डयेन दाप्य शययेः | 

कात्यायनः; (७८७, 

देदाद्रयविनाश ठ ययादण्डं प्रफरपयत् । 

तथा तुष्टिकरं दयं +सपुत्थानं च पण्डितः ॥ 

सञ्चुत्थानव्यथं चासो दद्यादाव्रणरोपणम् । 

1. यो दुःखमुसपादयेत् तेन यावत् सम्यगस्योत्यानं निदुःखता भवति तावत् यो म्ययः स 

समुत्थाननो व्ययः स देयः-(विश्नरूपः) 
2. प्राणश्ोणित--इति मेधातिधि-गोचिन्दराजपाठटः । व¶्रणशोणितयो, इति 

कुट्टक पाठः । 
` 8. {६षााप्तार४ 1188 = 761070तप८6त = धा18 = (०पफाफकापक्ाःङ 8171081 

४९100111, र 1116 (४1१५६६१४ 8९618 10 118४6 01886 11, 

4, समुखो (मूलो) न च पण्डितेः-द्. 



४९४ कस्यकस्पतङः (६९ 

विष्णु; [५, ७५-७६] 

स्व "च पुरुषपीठाकरास्तदुस्थानग्ययं दद्युः । ् राम्यपशयुपीडाकरश्च । 

पनुः (८) २९९-३००] 

भायां पुत्रश्च दासश्च शिष्यो राता च सोदरः । 
प्ाप्रापराधास्ताल्यास्स्यू रज्वा वेणुदगन वा ॥ 

पृष्ठतस्तु शरीरस्य नोत्तमाङ्गे कर्थचनः। 

अतोऽन्यथा तु प्रहरन् पराप्तः स्याबोरकिंटिबिषम् |! 

यमः 

भायां पुलश्र दासश्च दासी रिष्यथ पश्चमः। 
प्ाप्रापराधास्ताख्यास्तु रज्वा वणुदटेनवा॥ 

अधस्तातत प्रहतेव्यं नोत्तमाङ्गे कथंचन । 
अतोऽन्यथा प्रहत्तस्तु यथोक्तं दण्डमहति ॥ 

जह्मचारीलय्त्तं नारदः [८, १३-१४] 
अनुशास्यः स गुरुणा न चेदनुविधीयते । 
अवधेनाथवा तन्वा“ रञ्वा वेणुदेन वा ॥ 

मृश्षं न तादयेदेनं नोत्तमाङ्गे न वक्षसि । 

अनुशास्य च विश्वास्यः शस्या रराद्गान्यथा गुरुः । 

८अवषेन' अतारनेन । 

, स्वे परप्रपीडाकरा-द. 
, कदाचन-षि र. २७०. 
. भ्राताः कनिष्ठः । पृष्ठतो" ममणि । "नोत्तमाङ्गे न मर्मणि इयर्थः । (वि. र., २७०) 
. अविधिनायवा वध्वा रज्वा-मु, ना. स्म. ९४२; तन्न्या-. प. धि. र., २७०; 

, राशोऽग्यथा गुखः-वि. र.) २७१; 3. ¶.; राज्ञाऽन्यथा गुरः-परु. ना. स्म. २७१; न. 

, पतदारम्य ४९८ पृष्टे 'मयांदातिक्रमे दइययेवस्पयन्तो भागः ख! कोशे नासि । 



यवहारकाण्डे दण्डपारष्यम् ७९५ 

गौतमः [२) ४९-५६१] 

रिष्यरिष्टिर वधेन । अशक्तौ रञ्जवेणुविदलाभ्यां तनरुभ्याम् । अन्येन घन् 
राह्ना श्ञास्यः। 

शिष्यायुषत्तो आपस्तम्बः [१, ८, २९-३०] 
अपरापेषु चेन सततयरुपारमेत । 'भभिल्लास उपवास उदको पस्पशन- 

मदशेनमिति दण्डा यथामात्रमानिदृतेरिति ॥ 
अपराधानुरूपं दण्ठपातनं कपैम्यमपराधनिषत्तिपयन्तपिल्ययेः । 

नारदः [१८, २२] 
(क 

पूत्ापराधे न पिता नाश्व न शुनि दण्डभार् । 

न मकटे च तत्खामी तेनेत प्रहितो न चेत् ॥ 

यान्नवरक्यः (२) २००] 
रक्तो ्माक्षयन् खामी द्दंशिणां शरृद्रिणां तथा | 

प्रथपे साहमं श्दवाद्ङ्कषटे द्वि्णं तथा ॥ 
शिक्षे" खकफीयं शृह्गिनपप्ारयेलयपश्दाक्रोगे* ठते । 

बर स्पतिः [२१ १६-१७] 

विविक्तं ताडितो यस्त हतोऽददयेन वा भवेत् । 
हन्ता तदाल्ुपानेन विज्ञेयः शपथेन वा ॥ 

अन्तर्वश्मन्यरण्ये वा निजायां यत्न तादितः ! 

शोणितं यल्न टश्येत न पृच्छेत्तत्र साक्षिणः ॥ 

अशश्येनः अरर्यमामेन पातकेन ॥ 

. अभिन्ना उपादन उदको-बि, 
- पक्षिणां शङ्किणामपि-वि. र. २७१; शङ्किणो दटिणस्तथा (विश्वङ्पपाठः) 
. दाप्यो विक्रषट-(विभ्बरूपः); दण्डयो विक्रष्े-वि. र. २७१; ज, द, 13. 4, 

. सारयेत्युतक्रोशने सति-उ, भि. 
, हेतिरंद्यो-धि. र., २७२. | 

 अहश्यमानताडके ताद्भधेन मध्यसे वा अवियमने-1. व. <> सर = € {4 +~ 



४९६ ृत्यकस्पतसः (६९. 

नारदबृहस्पती [ना) ४, १७६; बु, २१, १८] 

कथित्टृत्वात्मनथिहं द्रषात्परमभिटरवत् । 

हेरवथेगतिसापर्ध्यस्तत युक्तं परीक्षणम् ।॥' 

याज्ञवस्क्य; [२, २१२ 

असाक्षिकहते चिहैर्युक्तिभिश्रागमेन बा | 
दरष्टव्यो न्यवहारस्तृ कूटचिहकृताद्धयात् ॥ 

कात्यायनः; [७७९] 

हेत्वादिभिने पर्येचेदण्डपारुष्यकारणम् । 
स्तद्साक्षिदतं तत्न दिन्यं वाथ नियोजयेत् ॥ 

"अय वाग्दण्डपारष्याधिकारे-- 

नारदः 

विधिः पश्चव्रिधस्तूक्त एतयोरुभयोरपि । 

विशुद्धिदैण्डभाव्त्वं च तत्र धवध्यते सधा ॥ 

पारुष्ये सति सेरम्भादुसपन्ने घुन्धयोद्रयोः | 
स मान्यते यः क्षमते दण्डभाग्योऽत्तिवतेते ॥ 

1. 'मात्मनश्िहं त्रणादिसरूपै, (परममिद्रवेत् अहमनेन वणवान् कृतोऽयं दण्डयता- 

मियनुयुञज्यात् । हेतुः" गद्रदखरादिः । “ययः! प्रयोजनम् । "मतिः स्निधिगमनम्। 
"सामर्थ्यम् प्रहारश्चमता । (चि. र. २७२) 

2. च-दः; ब्य. प्र, ५८१; वि, र., २७२. 

8. तदा साक्षिङृतं तन्न दिन्यं चापि नियौजयेत्-वि. र. २७२३; तदा सालिकृतं तत्र 

दिव्यं नाविनियोजयेत्- भ्य. प्र, ४८२; तत्र साक्षिकृतं चैव दिव्यं वा चिनियोन्येत्- 
अपराकः, ८११. 

4. अथ वाग्दण्डगार्ष्ये मनुः । विधिः पञ्चदिध-न, द्. 

6. ^. 9. 3. 8. 8. (४), 3. च.) ज, द-मनुः?: {16 0181 8०9 18 7010 

26//4405101117, १८, ७; 811 ॥16€ 0{7€7 5०६88 १९ पठि नारदीयमनुरचहिता, १६, 
७-९, ११, १० (ध, १६६- १६७) 



ध्यवहारकाण्डे वृण्डपारुष्यम् ४९..७ 

'पारुष्यदोषादृतयोयुगपस्सप्रटत्तयोः । 
विशेषेन दश्यत वियः स्यात्समस्तयाः ॥ 

द्योरापन्नयास्तुसयमनरुवध्नाति "यः पुनः| 

स तयोदण्डमाभ्रोति पूर्वो या यदि बोत्तरःः ॥ 

पू्ाक्षारयेचस्तु नियतं स्यात्स दोपभाक् । 
पश्चाद्रः सोऽप्यसत्कारी पूरये तु विनयो गुरः ॥ 

(आपन्नयोस्तर्यःप्रिति पारुष्ये तुच्यद्रत्तयोरिल्यथः ।' 

कात्यायनः [७८०] 

'ऋभीपषणेः( दण्डन परदध्यस्त मानवः। 

पू वा पीड वराय स दण्डः परकीर्तितः।। 

बहस्पतिः [२१) १९; २१ ५] 

आकष्टस्त॒ सपारोरस्त(हितः प्रतिताडयन् | 

हत्वाततायिनं चेव नापराधी भवरेनरः ¦ 

वारूपारुष्यादिरा नीदो यः सन्मभिलङ्कयेत् । 

स पत्र ताडपंस्तस्य नान्वेष्टव्यो प्रह्मेञ्ुना ॥ 

1, पारष्यदापधुतयोः-ना. म. स., १६६; पारुष्यदोपाच तयोः-वि. र., २७३; }. व. 
‰. योऽधिकम-^. 9, 1;., ज, 1}. च. 

8. यदि वेतरः-ना. म. सतं,) ६६६; यदि वोत्तरः-चि. र.) २७४; बि, न; यदि 
चोत्तमः-उ. 

4. विधिः! क्रिया) वाक्पारष्वं त्रिधा -निधरुराीटवीत्रसवात् | दण्डपार्ष्यं द्विधा- 

अभिद्रोहाघातरूपत्वात् । "विशुद्धिः" दण्डाऽमाधः ॥ ्ुन्धयोः' कद्धयाः । मान्यतः न दण्ड्यते। 

"क्षमते? पारुष्यं नानुबध्राति । 'अतिवततेः पार्यं तनोति । “विशेषः अयं एवं पूर कृतवानित्या- 

कारः ॥ अनुबध्नाति अपक्रत् करदं करोति ॥ 'दाप्रभाद्ः दण्ड्यः | (अपत्कारीः 

अपराधवान् ॥ (वि. र.; २७२-२७४) 

५. अभीषणेन' खड्गादिना (घ्व. र.) २५५) 
6. मही खता-नरि. र., २७५. 

698 
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(स एव" उत्तम एव । ततादय॑स्तस्य' तस्य नीचस्य ताहनै इुवेन्तरपेण 

दण्डे "नान्वेष्टग्य' इत्यथः । 

नारदः (१८) ११-१४] 
ग्वृपाकपश्युचाण्टाखवेश्यापु भ्वक्रहत्तिषु । 

हस्तिपव्राल्यदासेषु गुवां चायौतिगेषु च ॥ 

मयादा तिक्रमे सद्यो घात एवानुश्चासनम् । 
न च तदृण्टपारुष्ये “दोषमाहूमेनीषिणः ॥ 

यमेव हयतिवर्तरननेतेः सन्तं जनं टपु । 
स एव विनयं कयाश्न तदधिनयभाद्नषः ॥ 

पा हैते मनुष्याणां? धनपेषां मगासक्रम् | 

अपि तान् घातयेद्राजा नाथदण्ेन दण्डयेत् ॥ 

(सथो षातः' स्यस्ताडनम् ॥ 

, दण्डनायथं नान्वेष्टव्य-1. च .; दण्डनाय-वि; दण्डदापनाय-ज. 

, श्वपाकमेदचण्डालग्य वेषु वधष्त्तिप्रु-इति मु. ना. स्म्ु.; २१०. 

, बाघकडृत्तिषु-ज; वधकडृत्तिषु-^.. 8. 7. 1. व. 
, स्तेयमाहु!-मु. ना. स्म, २१९१. 

, बतत नीचः सन्तं-मु. मा. स्थु., २१९१. 

, मनुष्येषु-मु. ना. स्ख., २१९१. | 

7. ^. 8. 3. 311 ज १ 116 जा6 णपु पतता दजालाक काद 

(श्वपाकः क्षल्ियायां उग्राजातः। उग्रस्तु दुद्रायां क्षतच्ियाजातः । प्युशम्दः क्गीवपरः। 

व्वाण्डारः' श्द्रात् ब्राह्मण्यां जातः । परवध एव "त्तिः जीवनं यस्य स वघकल्रत्तिः' | 

खां कन् । {1118 18 ]81† ० {16 (णापि 11 वि. र; २७५. 

२७६, फ 11011 ©011{711768 ध पहः (्हृस्तिषो" हस्त्यधिरोहकः । दासोऽत्र ग्रहजातादिः | 

दुर्वाचायातिगो' रुषाचार्यवचनलद्घनकर्ता । (मर्यादा? धमंन्यवस्था । 'सथो'ऽविलम्बितम् । 
"वात एव? ताडनमेव । श्वपाकादयो येषु पारष्यं कुवते, त एवेषां षातस्पं दण्डं कुयुः। 
तेषामसामस्ये द॒ राजा षातरूपभेव दण्डं कुयान्नाथदण्डम् । अत्र हेतुमंला छेत इत्यादि ॥ 
(वि, र, २७६, 

ॐ र ++ @ £< ~ 
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बृहस्पतिः [२१, २० 

प्रतिरापास्तथा चान्याः पुरुषाणां पराः स्पृताः । 

ब्राह्मणातिक्रम वध्या न दातव्या दमं कचित् ॥ 

कात्यायनः [७८३] 

अस्पृहयधूतेदासानां म्टेच्छानां पापकारिणाम् ¦ 
प्रातिरोम्यप्रसरूनानां ताडनं नाथेतो दमः॥ 

'याज्ञव्रसक्यः [२), २२५-५२६] 

दुःखितैः शोणितोत्पादे शाखाङ्गच्छटने तथा । 
दण्डः ्ुद्रपभुनं दु शद्विपणादूदियुणः कमात् ॥ 

लिङ्गस्य छदने मलयो मध्यपरो मृस्यमेव च । 
महापशूनामेतेषु स्थानषु दियुणो दमः ॥ 

'शाखा'ऽत्र श्रङ्गादिक्ा। अङ्गः चरणादि । द्विगुणः पणद्रयादारभ्य 

यथाक्रमं द्वियुणो दण्ड इत्यथः । 

(काषापणक्षतं दण्ड" इत्यनु ता--विष्णुः [५, ११९] 

पशूनां पंस्स्रोपपातकारी । 

पुनविष्णुः [५, ४८-५४] 

गजाश्वो्गोघाती दयककरपाद्ः कायः । विमांसविक्रयी च । श्राम्य- 
पश्ुघाती च 'काषोपणशतं दण्ड्यः । पुखामिने च तन्मूर्यं॑दथाद् । 

, ^. £&]) {7010 11616 10 ]. ५०१ (-याज्ञवस्क्यः) ०८९18 171 8. ए. (8) 

, दुःखे च'-(मिताक्चरा) 

, द्विपणप्रभृतिः क्रमात्ः-(मिताक्षस) 

. ्रामपञ्पाती काषांपणशतं दण्डयः-ल, द. 
कार्षापणं दण्डथः-वि, (ए "> € £> ।~ 



५०० कृष्य स्पतसेः (६९, 

आरण्यपशरुघाती एञाश्त् कापीपणान् । पक्षियाती मत्स्यघाती च दज्ञकाषौप- 
णान्" । कौटोपघाती काषापणम् ॥ 

धविमांसम्' श्वखगाठादिपांसम् । 

कालयायनः [७९०] 

धिषणो द्रादृकपणो ववधे तु ृगपक्षिगाम् | 

सपेमाजारनङ्खन्वमूकरवप्र वरणाद् ॥ 

मुः 
गोढुमारदवपशु क्षाणं यपं तथा 

वाहयन् साहसं पूते प्राप्तुयादृततं कपे ॥ 

श्वहषाधिकारे बुदस्पतिः [२१ २६१ 
श्रान्तान् द्युधातीस्तृमितानकराटे वाटभैत यः| 

स गोघ्रो निष्टरवि कार्यो दाप्यं वा पथपं दपम् ॥ 

काल्यायनः (५८९ ] 

श्ान्तास्तृषातान् क्षुधितानस्ाे वाहयनरः: 
[१ श खरगोमदहिषोष्टादोन् प्राप्नु पात्पूेदाहमम् ॥ 

४ 

1. णान् । सर्पमाजारनकरुक-द. 

2. द्विपणो-ज; 1. च.; द्विगुणो-ज. 

8. घाति तु-13. ण.; "वा षेनु, (१)उ, वि, 

4. ०४ {126९ 11) 811 कृ [11116 ६4111071). त क्र दाप) एप €४९त 88 

{000 कशा 1 ^ ])415118 (2. 818), 0705014 -1(44/1407//4, 2. 484) 

216 {0 ४८/॥ 14111171 {/4, 2. 496. = 2^01.11८40६4, (ब. १८१२) 82$8- 

असस्स॑ग्रहीतप्राचीनतमपुस्तके वतते । तत व-गां कुमारी माम्यपश्चसुक्षाणं वाजिनं तथा। 

दारयन् साहसं स्वघं प्राप्नुयात् घातने समम् | 

०, बाहयनरः-द. 
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मनुः ८ २९०-२९२ | 
"यानस्य चेव यन्तुश्च यानखामिनं एव च । 
द्शातिवतेनान्याहुः शेषे दण्डो विधीयते ॥ 

शदछिन्ननास्ये भिमनयुगे तियेश्परतिग्रुखागते । 
अक्षभङ्गे च यानस्य चक्रभङ्गे तयेव च॥ 

छेदने चैव यन्त्राणां योक्तररम्योस्तथैव च | 

आक्रन्दे भ्वाप्यपैदहीति न दण्डं मनुरत्रवीदेर ॥ 
4. क "न्तुः सारषेः । 'अतिवतेनानि' छिनननासादीनि, दण्डमतिक्रम्य वैत 

इति ब्युतलया | 

याज्ञवसक्यः [२, २९८ 

चतुष्पादेकरेते दोषो नापेदीति प्रमापतः | 
काषुरोषष्टपापाणवाहुयुग्यङतस्तथाः ॥ 

काष्रोषटपाषाणवाहुभिरमभ्पासकारणे यः परोपघाताण्ा्तारुक्षणो 
८ ष आपद्तेऽसों प्रथमत एवापेषहीति भाषमाणस्य न भवतीत्यर्थः? | 

1. यानस्व त॒ यन्तुश्च-ज; ध्यातुः" इति मुद्रितपुस्तके, 
2. ध्यानं" गम्त्यादि यदाख्द्य यान्ति पम्थानम्। तच गन्त्यादि बटीबदगदंभमदहिषादि- 

बाह्यम् | ता एव गदभादयः पृष्टारोद्या "यानानिः । याताः तद्।रूढः सारथ्यादिः | यानखामी 

यस्य तत् खयानम् । 'अतिवतनानि' अतिक्रम्य हिंसादण्डं व्वते नात दण्डोऽसि दण्डनिमित्तानि 

न भवन्तीति यावत् । शेपे दण्डः' उक्तनिमिततेभ्योऽन्यल ॥ (मेधातिथिः) 

8. छिन्ननासे-उ, चि, 

4, ^. 8, 1.-आक्र 

५. नाप्यपेदीति-द. 
6. नासायां भवं 'नासयम्' तसिन् छिन्ने" भुिते । "तिय प्रतिमुखागते' याने । 'अश्चचक्रे, 

रथाङ्धे । “यन्त्राणि चमवन्धनानि शकटकाष्ठानाम् । योक्त ' पद्चग्रीवाकाष्टम् । ररदिमः' प्रग्रहः । 

'आक्रन्दः' उचैः शब्दः ॥ (मेधातिथिः) 
7, 9. 3. (४)-अक्चतस्तथा 8. 1\6} 6४९6 9 धि. र.) २७९. 
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तथा [२ २९९] 

चिन्ननास्येन यानेन तथा भम्नयुमादिना । 

पश्चाचैवापसरतां हिंसने खाम्यदोपमाक्' ॥ 

त्रुः [८) २९३-२९८। 

यत्रापवःते युग्यं वैगुण्यात् भ्राजकस्य तः | 

तत्र स्वापी मवेदण्ड्यो दिसायां द्िञ्रतो दमः! 

प्राजकशथच भवेदाप्रः प्राजको दण्दमहति | 

युग्यस्थाः प्राजकेऽनाप्ते सरवे दण्ड्याः चतं शतम् ॥ 

स वेत्त पयि संरुद्धः पशुमिव रथेन वा | 
प्रपापयेखाणभृतस्तस्य ऽदण्डोऽविचारतः ॥ 

मनुष्यमारणे क्षिमं घौरवक्किखिपं मत्व् । 
पराणभृस्सु पष्व्खधे, गोगजोष्दयाद्धिषु | 

धुद्रकाणां पशूनां च दिसायां द्विशता दमः। 

पश्चात भवेदण्टः शुभेषुः मृगपक्षिषु ॥ 

गदभाजाविकानां तु दण्डः स्यात्पश्चपाषकः | 

माषकस्तु भवेद्ण्डः श्वसूकरनिपातने 

1. ज, द, 3. ण. 21 धि. र., २७६, 004 11115 ४८18८. [२, २९९] 

2. (प्रालको' यानसारथिः, तस्य वेगुण्यमदिक्षितत्वं न व॒ प्रमादः । तस्मादेतोः यदि धुय, 

यानं बदहसा अपवतैते स्पष्ट माग दिता तिर्यक् पश्चाद्वा गच्छेत् किञ्चिन्नाशयेत्तत खामी दण्डयः | 

(मेधातिथिः) 
8. दण्ड्यो-“उ' 

4. महस्य महत्वं गवां प्रभावतो दस्यादीनां प्रमाणतः । (मेधातिथिः) 
९. शुभाः मृगाः प्रषतादयः-आकारतो लक्षणतश्च । पश्चिणो हंतश्युकसारिकादयः- 

(मेधातिथिः) 
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प्राजकः! मेरकः; सारथ्यादिः । आप्षोऽत्र शखः । “स चेत् लिति, 

स च प्राजकः | पथि पश्वादिभिरवरुद्धोऽपि रथपेरणेन तान् प्रमापयति तदा 

तस्याविचारतो दण्ड इदः | 

कात्यायनः (४९२ 
प्रमापणे प्राणसूृतां प्रतिरूपं ठ दापयेत् । 
तस्थादरुरुपमृरधं वा दाप्य इदयत्रत्रान्पनरुः ॥ 

पनुः [८) २८५] 

वनस्पतीमां सर्वरपायुपभोगो यथा यथा । 

तथा तथा स्मः कार्यो दिसायाभिति धारणाः ॥ 

याङ्नवसखकवः; [२) २७.२९९] 

परोदिगाचिन्यं शाखास्कन्धपवेविदारणे | 

उपजीव्यद्रुपाणां तु विदतेद्धिसुणा दमाः॥ 

मे त्यरमक्ातसीपासु पृण्पस्थाने घुगाखे | 

जातद्ुताणां द्विगुः दमो दृक्षेऽध विशते ॥ 

गुरमगुच्छलुषरपामतानोपधित्रीरधाम् । 
पूवस्पृतादयदण्डः स्थानेपृक्तेषु कृन्तने ॥ 

्ररोहिश्ाखिनाम्' भरादीनाध् । स्कन्धः यतः शाखाः प्रभवनित | 
(उपजीव्यदुमाणाम्' आम्रारोनात्र् । "वक्षतेद्ियणा दमाः श्ाखाच्छेदने 

स्वन्धच्छेद्ने संमृखर्छदने च यथाकमं विशतिपणादृण्डादारभ्य पूतैस्मादृ्तरो- 
तरो द्विगुणो दम ददयथः : शुराः" माललयागयः ! शुच्छाः' अवह्ीरूपाः 

1. 3. च. त् वि. र. 21110 प1€ {138 ६101 10 कात्यायन, 914 [९2116 

1188 1110170८ 11 1) का, स्स. 9.5 ७९३. 

2. वनस्पतिश्चब्द उपयुक्तसवस्थावरोपलक्षणा्ों म्यायसाम्यात् । (वि. र. २८२) 



५०४ ष्यकस्पतसः [६९ 

डुरण्टक्रादयः | श्ुषाः' करबीरादयः । "टता? दराक्षापभृतयः । श्रतनाः' काण्ड 

प्रोहरहिताः' सरख्यायिन्यः सारिवादयः । 'आओषध्यः' फटपाक्रावसानाः 

श्रास्यादयः | वीरुषः' छिन्ना अपि या विविधं प्ररोहन्ति गुड्च्यादयः। 

दण्ट" इलयनुदततां विष्णुः [५) ६५.५९] 

फठोपगदुनच्छी तुतच्तमसाटसम्ः । पष्पाफगमदुमच्छदी मध्यमम् | वीः 
गुटमरूताच्छदौ काषापणप् । तरणच्छद्यकप्र | स्व् च तत्स्यामरां तदुखात्तम् || 

"दद्यरिति शेषः ॥ 

वसिष्ठः [१९ ११-१३] 

फरपुष्पोपगान पादपान्न हिस्यात् । कषेणकरणायथ चापहन्यात् । 

गाहेस्थ्यांशे च ॥ 

°इति दण्डपारुष्यम् | 

, ताः सारिवादयः-ज. 

, सम् । पुष्पोपयोगच्छेदी मध्यमम् । वदी गुस्म- ज, 

 द्च्युः ॥-ज, 

, स्थाङ्गे च-ज; गाहस्थ्याङ्घानां च-सु. वासिष्ठे पर. ५६) 

५. इति महारालाधिराजश्रीमद्गोविन्द चन्द्रदेव [8. 13. (४)] सप्रक्रिय [4, 8. 1. 

ज] महासांधिविग्रहिक [केण] भद्द यधराप्मन [जन] मट् [श्रीमद् | लक्ष्मीधर [रेण] चिरनिते 

कूत्यकस्पतरा व्यवदहारक्राण्डे [निन!दप्रकरण ५. >. 1.] दण्डपाङ्ष्यपञ ष्यम्, 3. 4.] 

+> <~ 



५५९ 

अथ स्तेयम् 
तत्र पतुः [८, २०१, ३३२] 

एषोऽखिटेनाभिहितो "दण्डपारुष्यनिणेयः | 
स्तेयस्याथः प्रवक्ष्यामि विधिं दण्डविनिणये ॥ 

स्यात्साहसं त्वन््रयवत् श्रसमं कमे यस्तम् । 
निरन्वयं भवेतस्तेयं कृत्वापव्ययते च यत्+ ॥ 

“अन्वयवत्, रक्षफपुरुषसमक्षम् । धरस्थः वरात्कारेण (सान्वयं 

हरणमित्ययेः ¦ 

कात्यायनः [७९६] 

सान्वयस्त्वपहारो यः प्रस्य (करणं च यत् । 
साहसं च भवेदेवं स्तयभरक्तं विनिहवः ॥ 

साहसानन्तरं नारदः" 

ध्तस्येव भेदः स्यात्स्तेयं विशेषस्तत्र तूच्यते । 

, (दण्डपाङष्यनिणयः' दण्डव्यवस्था-(मेधातिथिः) 
. (स्तेनस्यातः! इति मेधातिथि-कुह्लकायादतपाठः 
. प्रसभात् हदर्ण-दः; प्रसर्प-उ. 

. च यः-उ; स कृत्वो पन्ययते ठव यत्-ज. 
5. ए. व. ८६४१8 अपहत्य आहरणं साहसमित्यथः ; ब्ररात्कारेण कत्वा साग्वर्थ-21 

01167 #88. | 

6. हर्ण-ज, ए... स. 

7. नारदस्प्रति (९१. 4 ०1), १७, १२-१८; नारदीयमनुसंहिता (6५. {1 1४21- 
त71071)) १४, ११- १६. (116 [कला 8667108 10 06 ४16 1८८लाश०ाा 2 116 

87011४1 प8€त् ङ [81६87010 81४. 
8. 8. ५. 0101#8 {118 ९९7६९ 8.11 70110] 88९11068 17086 {124 

{0110 ४० कात्यायन. 

64 । 

+~ € {~ ^~ 



५०६ कशवककल्यतदः [७० 

आधिः साहसमाक्रम्य स्तेयमाधिश्च्छटेन चः ॥ 

तदपि विविधं परोक्तं द्रभ्यापेक्षं पनीषिभिः। 

ुदरमभ्योत्तमानां तु द्रम्याणामपकषेणात् ॥ 

मृद्धाण्टासनखद्बास्थिदारचमेतृणादि यत् । 

शमीधान्यं कृतान्नं च दुद्र द्रग्यपरदाहूतम् ॥ 

वासः कौसेयवजैः च गोव पशवस्तथा । 

हिरण्यवजं रोहं च मदं व्रीहिपवा अपि॥ 

हिरण्यरत्रकोेयं स्र पुंसो" गजवाजिनः । 

देवत्राह्मणरात्नां च विज्ञेयं द्रड्यभत्तमम् ॥ 

उपायविविपैरेषां छरयित्वापकरषणम् । 
सुश्रपत्तपरमत्तेषु स्तेयमाहुमेनी पिणः" ॥ 

1. (भआषिः' द्रग्यश्रणम् । तदाक्रम्य रक्चकानवरधीये हियते तत्ाह्वम् । (वि. र; 

२८५) “तस्य ' सास्य । 

2. फलं चाम्यकृता्न-ना. म. संहि. पाटः 

8. वणं च-स. 

4. लीपुगोगन-मु. ना. स्म, ना. म. सं. पाठः; ख्नोपुसो-वि. र, (२८६) पाठः 

५. विविधैः सर्वैः-पु. ना. स्घु., २०६. 

6, सुप्रमत्तप्रम्तेम्यः-मु. ना. स्म्., ना. म. से. वि. र. २८६. 

¶. ^, 8, 8. ४11त ज 1711€ा001816 6 द्€ा ॥€ 86८०7ात् ४1 {त् 

6101 & 9 61.86 01 याज्ञवल्क्य (२, २७५)) ५8 9 96186 01 नारद-- 

ुद्रमध्यमश्द्रव्यष्रणे सारतो दमः। 

देशकालवयःशक्ति संचिन्त्यं दण्डकर्मणि ॥ 

11 18 ०01 6116 क्फ क ]1€ा6 71 विवादरताकर 8114 18 911 00108 17186111071 

एक 8 1686 9 1176 प्राभाप्रइता४, काना 18 #16 एषछ४ 9 4. 8. #. 

8710 ज, 



म्थवह्ारकाण्डे स्तेवम् ५०७ 

आपिः" पाडा, सा यत्तातिक्रम्य क्रियते तत् (साहसम्) । छरेन 

त्वाधिकरणे चोयेम् ।॥' 
इति स्तेयमूः 

७० (क) अथ स्तेनाः 

तत्र मनुः [९) २५६] 

द्विविधांस्तस्करान् वियात्परद्रब्यापहारिणः। 

प्रकाशां धाप्रकाशांथ श्वारचष्ुमेहीपतिः ॥ 

व्यासः 

प्रकाशाश्चाप्रकासाय तस्करा द्त्रिधाः स्मरताः 

सुचिहेरेव" षिज्नेयाश्ारेस्तस्करवेदिभिः ॥ 

वृहस्पतिः [२२, १-३। 

प्रकाराश्चाप्रकाशात्र तस्करा द्विविधाः स्मरताः 

प्रज्ञासामथ्यमायाभिः प्रभिनास्ते सहस्रधा ॥ 

नेगमा वेदकितवाः 'सद्योत्कोचकवशकाः | 

देवोत्पादविदो भद्रा; शिलपन्नाः प्रतिरूपकाः ॥ 

1, 4. 3. 3. 1५ ज ४५त 9 प€ लात् 9 ४16 8प70-8€९101 106 
171त6ा71610#10116त (प0114€17111060) 81०४ &1त् 8 60711611 886 © 

11, &8 1111 ९8 (107 -@/दवध5 71117, 1 एए 1ल]ो 1 18 110४ ५४९८९; 

तथा । एषां त्रयाणां द्रभ्याणां गोपयित्वापकषंणम् । क्रियते गद्विमूढत्वात्तत् स्तेयं 
समुदाहृतम् ॥ “अपकषणं' अपहरणम् । 

@, इति सप्रक्रियमहासान्धिविग्रहिकमभटृश्रीदद यधरात्मनभद्टक्मी भरविरचिते कृपयकल्पतसै 
सेयाख्यं पव-^. 8. 23.) ज, 

8. चाराः प्रच्छन्ना राष्ट्र राजकृत्यज्ञानिनः । ते चश्चुषी इव यस्य सः चारचक्षुः- 
(मेधातिथिः) 

4. 'सखचिह्ेः'इति वि. र., स पाठः; चोरचिहेः मोषादिभिःइति व्याख्यातश्च (२८७) 
5. सभ्योस्को चकः हति धि, र 
6. 'नगमा' अत्र कपटवुलादिधारणद्वारा अयह्रिणः । “कितवाः' कूटदेवनद्वारा भय- 

हारिणः । (भद्राः शान्तिनियुक्ताः शाम्तिमङ्त्वेवायंहरः ॥ (वि, र. २८८) 



५०८ कृष्यकरपतसः [७ 

अक्रियाकारिणश्रैव मध्यस्थाः कुटसाक्षिणः' | 
प्रकाश्चतस्करा धते तथा कुहफजी विनः ॥ 

नारदः (२१, २-२। 

प्रकाशवशकास्ततर कृटमानतुखाभ्िताः। 

शत्कोचकाः +सोपधिकाः वश्चकाः पण्ययोषितः ॥ 

प्रतिरूपकराशैव भ्मङ्गरदेशदत्तयः । 
इत्येवमादयो जेयाः भरकाश्चास्तस्करा शरुविः ॥ 

व्यासः 

प्रकाश्चापणसंस्थाश्च नानापण्योपजीविनः । 

प्रकार्चवश्चका ज्या भिषक्पभतयोऽपरे ॥ 

(आपणः पण्यकवीयी । 

मनुः [९; २५८-२६०] 

उत्काचकाः सोपधिकाः कितवा वश्चकास्तथा । 

मङ्गरदेशत्ताश्च 'भद्राशेक्षणिकेः सह ॥ 

असमभ्यकारिणश्रेव महामातराक्धिकिर्सकाः । 
क्षिटपापचारयुक्ताथ निप्रणाः पण्यया षितः ॥ 

, (मध्यखाः' मूट्यम्यवस्यापकाः कूटमूस्यग्येवस्थापनेन अर्थहराः । 

, ष्कुश्कजीविनः' इन्द्रज।लादिनाऽयहराः (वि. र. २८८) 

, उत्कोदकाः"-ना. म॒ सं.; 'उत्कोचमश्चाः' इति भवसाभिना व्याख्यातम् । 

4. (साहसिकाः कितना; पण्ययोषितः इतिम.ना,) २२३; ^.8.23. ए.ष. स 

9.0 ज 168५ (कितवाः {01 षवञ्चकाःः 

५. 'मङ्गखदेशकारिणः' इति वि. र. पाठः 

6. प्प्रकाश्चलोकतस्कराः' मु. ना, स्म.) २२३; ना, म, स. १८१. 

7, “भद्रप्ेक्षणिकेः स” इति मेधातियिपाटः 

€> ह कने 



म्बवहारकाण्डे स्तेयम् ५०९. 

एवमादीन्विजानीयासकाश्चटोक कण्टकान् । 

निगरढचारिणश्वान्याननायानायेखिङ्गिनः ॥' 

तथा (९) २५७] 
प्रच्छमवश्चका ञेया येः सनारविकादयः। 

नारदः [ना, म, संहि, प्रकीणक, ५६] 
अप्रकाशास्तु विह्गेया बहिरभ्यन्तराभिताः । 

सुप्रमत्तममत्तां थ पुष्णन्लययाक्रम्य ये नराः॥ 

बहस्पतिः [२२, ४। 

+सन्धिच्छिदः पान्यद्ुषो दिचतुऽ्पदहारिणः। 

उत्प्षपकाः सस्यहरा पेयाः प्रच्छन्नतस्कराः ॥ 

व्यासः 

साधनाङ्गान्विता रातौ विचरन्यविभाविताः | 

अविङ्नातविश्षेषाश्चः जेयाः प्रच्छन्नवश्चकाः, ॥ 

1. तत्र ये क्रेयायं मानतुलाविेषेण मुष्णन्ति द्रव्याणामागमखाननिर्ममनपिश्चायं कुर्वन्ति 
ते “प्रकारावञ्चकाः' वणिजकाः । 'उत्कोचकाः' ये कस्यचित्कार्यण कस्यचिद्राजामातययदेः प्रत्ता 
ग्रहणातिकाययचिद्धो प्रवत॑न्ते। 'भोपाधिकाः छद्यग्यवदारिणः । "कितवाः घनम्रहणवञ्चकाः 
विप्रलम्भकाः । 'मङ्गलादेशश्त्ता' ये हयपदेशिका ज्योतिषिकादयः। सर्व॑स्य करवधने 'मद्रपेश्च- 

णिकाःः प्ररंसिपुरुषलश्चषणाः। 'मदामालाःः मन्त्रिपुरोदितादयो राजनिकयिकाः, ते "चेदसम्य- 
कारिणः । शरिस्पोपचारयुक्ताः” चिज्ञपत्रच्छेदरूपकारादयः । पण्ययोषितो निपुणाश्चोपचरेणा- 
सत्परीतिद नेन । 'प्रच्छनवञ्चकाः' ये रात्रेरनुषटन्ति ते । स्तेना आटविकः विजने प्रदेशे 
वसन्ति ॥ (मेधातेथिः) 

9. "वञ्चक स्त्वेते ये"-इति मेधातिथिपाठः 
8. 40118 €त. २१, ४ 1188 {07 {116 86601 19]{--मुष्यां प्रसक्ताश्च 

नरा परष्णन्तयाक्रम्य चैव ते ॥ ना. म. स. १८१ 128 1081520 --युपान् मत्तान् प्रमत्तांश् 
मुष्णम्तयाक्रम्य चैव ये ॥ 'सुसमत्तप्रमत्तारतान्-वि. र. २९०; ज, 13. ¶. 

4. संविकिदः सखनच्छरम्रुखः-द्. 

8. “विशेषा 86108 (0 6 062. {01 वेषाः 01 "निवेशाः, 1116 
[लाः ०८्८पाह 111 6 600 पलापः) 11611 10110 कह, 214 18 0016 

&.]]0081॥6} अविज्ञातविवेश्ाः-स. 
6, प्रच्छनतस्कराः-वि, ₹., २९०; स. च 



५१० ृष्यकर्पतखः [99 

उत्सेपकः सन्धिमेत्ता पान्थष्रट् ग्रन्थिभेदक । 

दवी पंगोऽश्वपश्रुस्तेयी चोरो नववरिधः स्मृतः ॥ 

(साधनाङ्गान्विताः' सेयसाधनखनितशक्नादियुक्ताः। अविह्घातविश्चेषाः"' 

अविद्घातपरवेशा! । “उरेप्तेपक' इति, अग्रत एव अनवदितस्य टृष्टिवश्वनेनोस्भेपे 

यो अपहरत्यसो उच्यते । 

चौरानन्तरं नारदः-- 
@ ¢ र च 0० [य् 

तान् विदरिखा ठत इुशलशारस्तक्मवरदिभिः। 

अघ्ुशल्य तु ग्रृह्ठीयाद्गूदभणिहितेनरेः, ॥ 

चोरानन्तरं मनुः [९, २६१-२६२] 
@ ~ (~ ण्ड 0 > ^ ५ [क् 

तान् विदित्वा तु चरितगरुदस्तक्कममेदिभिः। 

चारेश्वानेकसंस्थानैः भोत्साश्च वशमानयेत् ॥ 

तेषां दोषमभिर्याप्य खे खे कमणि तत्वतः | 
दुर्वीति शासनं राजा सम्यक् "सारापराधतः ॥ 

बृहस्पतिः [२२ ५] 
9 ¢ ~ र 6 ~ त पू । 6 

सेसगेचिकहलोप्तैशचः विद्ञाता राजपुरूष । 
प्रदाप्यापहृतं शास्या देः शाद्खपरचोदितैः ॥ 

1. 'अविक्ातनिवेशाः*-ज, 1. 4.; अविज्ञातविवेशाः-मि, स. 

2. 0४ एप्त 10 ५१०8 €&41000 ग 41450111. नारदीयमनु- 

सहिता, २१, ५८ (]). 182) 168.08-- तान् विदित्वा युनिपुणेशरोरेसत्कर्मवेदिभिः । अनुसूत्य 

गृहीतन्या गृदेः प्रणिदितेनरे, ॥ 21149६8 णद्वा07 17161618 चोरे; ४8 तत्कर्मकारिभिः 

चोरग्यज्ञनैः पुराणचोरेः । 'चारेः* इति विवाद्रत्ाकर [२९०] पाठः 
8. चरेः (चरेः ?)-8. प. 

4, सारञ्चन्दोऽपद्तषनपरः । तेन अपहतधनानुसारिणा भपराषेन तान् दण्डयेत् । 

(वि. र.) २९१) 
५. स्पेशथ-(पराशरमाधवीके, 7. 489) 
6, श्वंसर्गो' निणीतचोरेस्स मिलनम् । 'लोप्त॑' मुषितद्रब्बम् । (वि, र., २९१) 
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न हि दण्डाहते क्षक्यः कतुं श्यायविनिग्रहः | 

स्तेनानां पापबुद्धीनां निभतं चरतां क्षितौ ॥ 

परमं यत्नमातिष्ठर्स्तेनानां निग्रहे तरपः 
+ स्तेनानां निग्राहादस्य यशो राष्ट विवधेन ॥ 

अभयस्य हि यो दाता स पुञ्यः सततं रषः । 
'सल्रं हे वधेते तस्य सरैवाभयदक्षिणष् ॥! 

निभेयं वा भवेधस्य रां बाहुवजाभितम् | 
तस्य तद्रभते निदं सिच्यगान इ द्रमः ॥ 

आपस्तम्बः [२, २५, १५] 

सषेमन्गद्राजा यस्य विषय प्रमेऽरण्ये ता नस्करभयं न तिद्यते ॥ 

पनुः [७, १५४३ 

विक्राशन्त्या पस्य रा्टःदूधियने दस्युभिः प्रजाः। 

सपर्यतः समयश मनः भ्सच न जीवनि ॥ 

1. मनु-९) २६२; ८, ३०२-३०३; ९, २८९५९. 

2. ' पापविनिग्रहः” इति मेध्रातिथिषारः; चि. र , २९१; ५.३. .;ज, स. 

8. 'निभतेः प्रकारम् । (वि. र., २९१) 

4. राष्ट च बदतेः-मेधातिथि-ति. र. (२९१) पाटः 
५. 'सत्रं हि वदधते इति मेधातियिपाठः; ज, 8. घ. सूनं दहि बर्तते -जि;ः "मन्प्रहि 

वद्धते' इति इतरमातृकायु ॥ “धत्रं करविषो गवामयनादि (मेधातिथिः) 
6. ^. 9. 3.) 9. 8. (2) णप न ६प१त्--तज्ञत्याः प्रजाः नोदिनन्ति, 110] 

18 101 पते व द्रा168 611. ९१. (06 इलाकला९८ 18 10091019 9 
९0717167 १११९ $ & 16867. 

7. सभ्त्यस्य-मधातिथिः. वि. र., २९२. 

४. सनद मधातिथिः).ख्नदहि (वि. र.) २९२) 



५११ कष्यकर्पतशः [७० 

[तथा] 

अश्नासंस्तस्करान् यस्तु बर गृह्णाति पाथिवः। 

तस्य प्रक्षुभ्यते राष्ट खगोश परिदीयते ।! 

हारातः 

पापास्तु यस्य रारे वधेन्ते दस्यवः सदा । 
तत्पापमतिदद्धं हि रान्न पूरं निदन्ताति ॥ 

[इति कृत्यकरपतरां व्यवहारकाण्डे 

विवादप्रकरणे स्तेनाख्यं पव] 

७० (ख) अथ परकारतस्करदण्डाः 

ततर व्यासः 

तुरामान विक्षेषेण टेख्येन गणनेन च । 

अधस्य हद्धिहासेन प्रष्णन्ति वणिजो नरान् । 

तदद्र्यसद्शेरन्येदीनमूरयेर्विमिश्रणम् । 
ङबेन्त्यौपाथिकाश्वान्ये पण्यानां परिवतेने ॥ 

गाङ्नवल्क्यः २, २४४] 

मानेन तुया वापि भ्यो ्योऽकमष्टमं हरेव् । 

 दण्डंस दाप्यो द्विशतं इदां हानौ च कर्षितम् ॥१ 

1. ९, २५४. तथा, 1188 €) 108€71९त {0 पाद्म 9 7९. 

9. 4. 8. 8.; ज 01118 'विवादप्रकरणे. 411 0¶्ल€8 0701६ 16 

€01010701, 

3. योऽशमष्टमकं हरेत्-स. 

4. अपदतद्रव्याष्टमां्यादाधिक्ये म्पूनत्वे वा कस्पितं न्याससिद्धाधिकन्युनभावकस्पनानु- 

सारिदण्डं दाप्यः। अपिशब्देन गणनावेश्चनादिषरिग्रहः। चकारात् भूल्यविशोषापदतद्रभ्यस्य 

म्युनाधिकभाबः सरुचीयते । (वीरमिषोदयः, ७०५) 
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अपहृतद्रष्यस्य शद्ौ हानौ च' दण्डस्यापे इद्धिशनी करप्य इत्यथः ॥ 

फाल्यायनः [८१२] 

तुखामानपरतीमानप्रतिरूपकरक्षितेः । 
० ¢ (३ ¢ 1 

चरन्नलक्षितवापि प्राप्नुयात्पूवसाहसम् ॥ 

मतरः [९;) २८७, २९१] 

समेहि विषमं यस्तु चरे मुर्यतोऽपि बा । 

स प्राप्युयादमं पत्रे नरो मध्यममेव वा॥ 

अबीजविक्रयी श्यश्च बीजोत््ष्ठा तथेव च। 
© ॥ १९ | | [ 3 

मयादाभेदकशचव विहतं प्राप्नुयाद् वधम् ॥ 

‹समैर्विषम'मिल्यादि-"समेः' सममृर्यदाठभिः सह उच्टृष्टापकृष्ट- 

विषमद्रव्यदानेन यो व्यवहरत्यसो पूवसाहसं श्रामोति । समे च द्रव्य बहृस्पं 

च मृटयमाददानो मध्यमसाहसमित्ययेः । “अबीजविक्रयी अवीजं बीजत्वेन 
१ [ (द 

यो विक्रीणाति । बीजोस्कष्टा" उप्र बीजुस्खननेनः यो गह्णाति ॥ 

1. 'प्रतीमानं' परिमाणम् । तलामानप्रतीमानेः प्रतिरूपक्रैः आमासलक्षितैरवा, (चरन् 
व्यवहरन् , पूव॑साहसं प्राप्नुयात् । एतच अष्टमांाधिकष्रणपक्चे । तेन न पृ वोक्तेन याक्षवस्क्येन 

विरोधः ॥ वि. र.) २९४. 

2. "चेव" इति मेधातिथिः; *यस्तु" इति वि. ₹,, २९४. 

3. भनम्-वि. 

4. प्राप्नुयात्-ल, 

९. उत्वाय-^ . 3. 3. ज. 

6. (गाला ॐ]0])10]011916व ०० ९०००१९१ $ वि, र, २९४ 

पाणः हखायुघस्तु विनिमयदृत्तयोरेकतरस्याथित्वं ज्ञात्वा अस्पमूल्येन बहुमूल्यस्य विनिमय- 
व्यवहारं विषमं यश्चरति, यो वा क्रतुः अथिताविशयषं ज्ञात्वा अस्पमूस्यं वस्तु बहुमूस्येन विक्रीणीते, 

स धनपिश्चया प्रथमं साहसं मध्यमं साहसं वा दण्ड्य श्त्या ॥ 

60 
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'याङ्नवरक्यः [२, २४५] 

भेषज-सेह-कवण-गन्ध-धान्य-गुडादिषुः । 
पण्येषु हीनं क्षिपतः पणा दण्टद्चयोदश्षः ॥ 

नारदो," मनुश्वः द्वितीये 

शुर्कस्थानं वणिक् प्राप्तः शुखं दवाद् ध्यथोचितम् । 

न तद् व्यभिचरेदराज्ञां बलिरेष प्रकीर्तितः ॥ 

शुस्फस्थानं परिहरन्नङाटे कयविक्रयो, । 

(मिथ्यावाची च संस्थाने दाप्योऽष्गुणमत्ययम् ॥ 
9 क 1, 1, (१ 

अष्गुणपल्यय' अपहुतद्रव्पेक्षयाऽषएयुण दणदं दाप्य इयथः | 

याज्ञवल्क्यः [२, २६२] 

मिथ्यावदन् परीमाणं शुरकस्थानादपाक्रपन् | 

दाप्यस्त्वण्रगयुजं यश्च स व्याजक्रवविक्रया ॥ 

1. ^.8. 9; 811त वि, र. २९५, [111 176 णार्ण्ठ ४९86 9 

81.145 [८41 (२२, १३) ९11 & (०611६ 0061016 यारेवस्क्यः. (1९ 16 

६186111 111 {11€ 0{11€1 10६1 प8८1])18. 

प्रच्छन्नदोप्रव्यामिश्रं पुनस्भस्छृतविक्रयी । 

पण्यं तद्द्विगुणं दाप्यः विग्दण्डं च तत्समम् ॥ 

'प्रच्छन्नदोषः' गोपितदोपः। व्यामिश्रं अनमिमतद्रन्येण । (पुनःसस्कृत॑ः पुरातनमेव 
माजनादिना नवीकृतम् ॥ 

2. रसादि षु-^. 8. 8. ज, 8. व. 

8. षोडश-(विश्वकूप, मिताक्चरा, बि. र., २९५); 8. च. 
4. नारदस्मृतिः (€. १०1), ६, १२; ९३ (7. 138) 

९8. मनुस्मृति, ८) ४००. 

6. यथोदितम्-मु. ना. स्म. 

1. द्राज्ञां बलिरेष प्रकद्ितः-ख; द्राज्ञां बलिरेष प्रकीर्तितः-उ. 
8. क्रयविक्रथी-मु. ना. स्थु.; वि. र. २८५, स. 

9. "मिथ्योक्सवा च परीमाणं दाप्योऽष्टगुणमल्ययम्? इति सद्रितनास्दीये (९१. 4०11); 

मिथ्यावादी-वि. र.; २९५. स, 
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विष्य; (३, ३१) 

शुरकस्थानादपाक्रामन्' सवोपहारमाध्युयात्ः । 

शङ्घटिखितो 

कूटतु कामानप्रतिमानव्यवहारे क्षारीरोऽङ्गच्छेदो वा । 

शशारीरो?ऽत्र प्ुण्डनादिदण्डः ।3 

याङ्ञवरकयः [२) २४०-२४१] 

तराश्ास्नमानारना सूटकृनागक्रस्य च । 

एमिश्च व्यवहतो यः स दाप्यो दमघ्ुत्तमम् ॥ 

अङ्कूटे कूटकं द्रुते कटं यश्चाप्यकूटकम् । 
स नाणकपरीक्षी त दाप्य उत्तमसाहसम् ॥ 

दण्डसाहसांमलयन तौ विष्णुः (५, १२२-१२६] 

नतुलानाणकक्टकटठथ । तदक्टकूटत्रादिनश्च । द्रव्याणां प्रतिरूप विक्रय- 
कस्य चः | सम्भूय बाणजां पण्यमनर्धेणोपरुन्धताम् । प्रयेकस्य विक्रीणतां च ॥ 

1. अनाक्रमन्-वि. र., २९६ .अनाक्रमन्ः परिहरन् । 

2. "अपाक्रमन्" अपसरन्, अन्यमार्गेण च गच्छन् वणिक् । सवेपण्यापहारं आध्नुयात् ॥ 

(वैजयन्ती) 
8. 'अङ्गच्छेदः' कण।दिच्छेदः । अर्थगोरव।गोरवाभ्यां विकस्पस्थितिः । (वि, र. २९६) 

4, तुखास्मानमानां-द, 

४. ^. 8. ए. 81 न 8५५ 1€16€ {16 (606: मनाणकः' काषांपणटङ्कादि;, 

फ 11611 18 2180 {004 17" वि, र. २९७, 

6. च 0118 6011.) ]. 23-24 168 (16 प्त वपः वुलामान- 

कूटकुंश्च । तदकूटे कूटवादिनश्च । द्रव्याण। प्रतिरूपविक्षयिकस्य च । संभूयवणिनां पण्यमर्घ 
णावक्ग्धताम् । प्रयेकं विक्रीणतां च ॥ वि. र., २९७ 81108 †[1686 ९2118118 11.071 

1116 {९४६ प्रतिरूपविक्रयिकस्य; अनघंणावरम्धताम् । प्रतिस्पकञ्च कृतकमुक्तादि । संभूय. 
वणिजां इत्यादि- मिरित्वा वणिजामधिकमूस्यं पण्यं अस्पमूस्येन क्रीणतां अस्पमूर्यञ्च वसूडधि- 
केन विक्रीणताश्च एकेकस्योत्तमस।हसं॑दण्ड इत्यथः ॥ (वि. र. २९७) । ये देशचान्रगतं 
पण्यूमनपेण हीनमूर्येन प्राथयमाना अवरन्धन्ति (वैजयन्ती) | 

7, प्रतिरूपविक्रयिकस्य च-नः; विक्रयकस्य-बि, स, 



५६६ रस्यकर्पतसः [७ 

यान्नवर्क्यः [२, २४९-२५०. 

सभूय डुबेतामर्घं सबाधं कारुशिरिषिनाम् | 
अधेस्व हानिं हद्धि च साहस्रो दण्ड उच्यते ॥ 

संभूय वणिजां पण्यमनर्धेणोपरन्धताम्' | 
भविक्रीणतां च विदिता दण्ड उत्तमसाहसः ॥ 

सवां! पीडाकरम् । “अघस्य राजङ्तस्य । “अनर्घेणोपरन्धततां' 
॥ २ ® ~ £ [३ @५ $ गः 

देशान्तरादागतं पण्यमन्ुचितमूस्यमाथनेनोपरन्धताम् । विक्रीणतां" अनर्घेगे- 
त्यन्वयः । 

मनुः (८, २३९९] 
ऽराज्ञः प्रख्यातभाण्डानि प्रतिषिद्धानि यानि च। 

तानि निहैरतो गोभात्सवहारं दरेन्दरपः॥ 

याज्ञवरक्यः (२, २६१. 

व्याधिद्धं राजयोग्यं यद्विक्रीतं राजगामि तत्। 
+“ शारी सऽङ्च्डेदो ट)? ~ शारीरोऽङ्गच्छेदो वा दण्ड" ईत्यतरत्ता 

श्टिखितीं 

प्रतिषिद्ध भाण्डनिहारे । 

मनुः (८; ४०१-४०३. 
$ 9 * न्द 

आगमं निगेमं स्थानं तथा दृद्धिक्षयाबुमौ । 
विचायं समेपण्यानां कारयन् क्रयविक्रयौ, ॥ 

1. अवरन्धताम्-ज, 3. ५. 2. विक्रोणतो बाभिदितो-स. 

8. राज्ञः संबन्धितया ््रख्यातानि' यानि भाण्डानि राजोपयोगितया, यथा हस्तिनः 
५५ दी ५ ४. षडे 

कामीरेषु कुद्कुमम्.........- प्रतिषिद्धानि, यानि रा्चा मद्ीयदेशानेतदम्यत्र नेयम् अतवषा 

विक्रेयम्, यथा दुर्भिक्षे घान्यमियेवमादीनि-- (मेधातिथिः) 
4. "आगमम्? किं प्र्यागच्छति देशान्तरादुत न+ तयेयतो दृरादागच्छति, एवं "निगम- 

द्याने किं संप्रयेव विक्रोयते उत तिष्ठति । संप्रति निष्कामो द्रव्यस्य खल्पोऽपि छाभो महाफल- 

सतदुस्थितेन मूल्येन द्रव्यान्तराविषयेण कऋयविक्रयेण पुनर्लमः । 'खानात् शृद्धिश्चयो' किथ॑त्यसय 

ृद्धिस्ति्ठति कीडथो वा क्षयः-दयेतस्सर्यं परीक्ष खदेशे क्रयविक्रयो" कारयेत् ॥ (मेधातिधिः) 
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पश्चराते पश्चराते पर्षे पक्षेऽथवा गतो । 
वीत चैषां पलयक्ष'मधे घ्स्थापनं दषः ॥ 
तुङामानं प्रतीमानं सवे तत्स्याल्छुरक्षितम् । 
षटसु षट्पु च मासेषु पुनरेव परीन्नयेद्ः ॥ 

शङ्खखिखितां 

तुढामानमतीमानय्यवहाराघेसेस्थापनं देशद्रव्याजुरूपं प्रलययितपुरुषा- 

पिष्टितम् ॥ 

राङ्घाऽत कतेग्यभिति शेषः । 

याज्ञवल्क्यः [२, २५३, २५१, २५२. 

पण्यस्योपरि संस्थाप्य व्ययं पण्यसब्ुद्धवम् । 
अर्घोऽनुप्रदङ्कस्कायः कतुर्विक्रेतुरेव च ॥ 

राजनि स्थाप्यते योऽपेः परल तेन बिक्रयः। 
कयो वा निःस्रवस्तस्मद्रणिजी कामञ्रव् स्मृतः ॥ 

खदेशपण्ये तु शतं वणिग्यृह्णीत पञ्चकम् । 

दशकं पारदेष्ये तु यः सद्यः क्रयविक्रयी ॥ 

(निःस्वः पण्यविक्रयेण यदुत्पन्नमामूखधनादधिकं धनम् । 

(राज्ञ इल्युरत्तां ग।तमः (१०, ३४। 

शपण्यं वणिग्भिरधांपचयेन देयम् । 

1. ल, नि, वि. र २९९, मु. मञु; सवस्थानं इति इतरे 

2, (तुलख' प्रसिद्धा । (माने' प्रखो द्रोण इत्यादि । शती मान, सुवणादीनां परिष्डेदार्य 

यत्क्रियते । सवतो भागे 'तत्ुकश्षितं' राजचिहरङ्कितं कायम् ।-- (मेधातिथिः ॥) 
8. 1{91178611}018 ©07प), उ 1 ९६४१8 पण्यं वणिग्भरध्याद्यवयवे म देयम्; 

नि-पण्यं षणिग्भिरर्षामतये देयम्. [वि. र. ३०१-'ण्य वणिग्मिरष।परचये न देयम्" ॥ 

अर्घाप्चये' मूर्यापचये । तेन मुस्यापचये पण्यमप्रयच्छननपि वणिङ् न दण्ड्य इति तात्पवम् |] 
“मासि मासि एफेकमित्यनुवतते श्चस्क।दधिकमिदम् । भष।पचयः भधावरमूल्यम् । तथां च 

बृहस्पतिः-्रुस्कं दात्ततो मासमेकंकं पण्यमेव च । अधाधांवरमू्येन वणिलस्ते एयक 

एक् ॥ इति?-[मस्करिभाष्यम्; 7. 166|। मासि मासि एकेकमियनुवतते । विंश्यतिभागः 
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वसिष्ठः [१९ १४-१६। 

'अधिष्ठानानिहीरः सा्थानाम् । अधेमानमृटयमात्रं नैहारिकं स्यात् । 
परहामहयोस्त्वनलत्ययः स्यात् । अभयं च। 

विष्णुः (३; २९-३०] 

खदेश्षपण्यात् शुरकांरं श्रमम्? । परदे शपण्याच्च विंशतितमम् । 

्ुरकांशः दक्षमभ्' दश्षममेशे गह्ठीयादित्यथेः। 

भनुः [८, ३९८] 

शूर्कस्थानेषु* कुश्चखा; सवेपण्यविकशारदाः । 
कुयुरथै यथापण्यं ततो विशं टृपो हरेत् ॥ 

रान्न इत्यनु गौतमः [१०, २५२७] 

विश्चतिभागः शरुरकः पण्ये । मृकफडपुष्पोषधमधुमांसतृणेन्धनानां षाष्टः । 

तदरक्षणधर्मित्वात् । तेषु च निलयुक्तः स्यात् ॥ 

(वाषटः' षष्टितमो भागः। 

पण्य इत्युक्तम् । ततः युस्कादधिकमिदं मासि मास्येके पण्यमर्थापचयेन प्रासस्य मूस्यस्य किं- 

चिन्स्यूनतां कल्पयित्वा वणिजो रज्ञे दधुः ॥ (हरदत्तमिताक्चरा, प्र. ७५) । (अथांपचयेति 

हरदत्तधूतपाठः) 

1. एप्ा116178 €. 16848 अपिष्ठानान्न नीदारः खाथानाम् । मानमूस्यमात्त 

नेशीरिकं स्यात्। महामहयोः खानात्पथः स्यात् ॥ (अम्वं चः 18 101 एप्त 7 1# 

बि. र, 7688 116 प" 888 88 0116 8611161166 (३०१) 

'अधिष्ठानं' पत्तनम् । (महामह मद्।स्छवः (चि, र.) ३०२) 

2. दशममादयात्-मु. वि. स्म. 

8. श्ुस्कांशं दममिति ग्ह्णीयादित्ययः-ज; शुल्कांशं दश्चमम्' दशमांशं श्रस्काशं 
गृह्वीयादिवय्थः-स, 

4. येइ प्रदेशेषु ्चस्कमादीयते तानि शस्कखथानानि । (मेधातिथिः) 

, 8, गषाष्ट्रयः' इति मस्करिपाठः 
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बोधायनः (१, १८, १२-१५] 
साघ्ुद्रश्णटकः । वरं रूपयुदधंत्य दश्चपणं शतम् । "अन्येषामपि सारानु- 

रूपेणाऽनुपहत्य धम भररटपयेत् ॥ 

(सामुद्रः सथ्रुदरसम्बन्धी । चवरं रूपपरुदधूत्य दज्ञपण `शनःमित्ति, पुक्ता- 

फरादिषु पथ्ये एकं वस्तु पृथक्करत्वा ऽन्यज्ञ वस्तुनि दश्च्पाशं शुखं ग्रहटीया- 

दित्यथः । 

वसिष्ठः [१९१ २५) 
शुरके चापि मानवं छोकमुदाहरन्ति- 

न भिन्नकाषापणमस्ति शुरं! 
न शिष्यतो न शिज्ी न दूने । 

न भेक्ष्यलग्धेः न फूतावशेषेः 
न श्रिये प्रतरजिते न यङ्ग ॥ इति । 

न भिन्नक्राषापणमस्ति शुरकम्' (इरि)- मिनो न्यूनः कार्षापणो मूरयं यस्य 
वस्तुनस्तत्तथा । 'तनिर्भिनः शुरकोपि भिनकाषापणः । तेन कार्पापणादर्षाग् 
यस्य भूरयं तत्र शरुस्को न ग्राह्य इलथः ।१ 

1. अन्येषामपि लाभभूयस्तवप्रमोज षदे शान्तरापतानां सारानुरूपेण धरेष्ठं वस्तृद्धूल्य गीता 

"षम्य धर्मादनपेतं श्युस्कं शर हस्पयेत्' गृह्णोयादिययः । 'अनपहत्यः इत्यनेन वणिजो द्रव्योप- 

घातो न कायं इत्युक्तम् । हराथुधस्तु 'उपद्य' इति पटित्वा गृषठीत्वेति व्याख्यातवान् , फलतो 
न विशेषः । (वि, र. ३०२) 

2, शातपणमिति-स. 

, भध्ये एकं-ल, बि; मध्यमकं-उ. 

, शयुर्के-मु, वासिष्ठे (प. ५७) 

, मेश्चरन्धे-1016. 
, इृतावशषे-110. 

7. तनिमित्त४-नि, 

8. न शिस्पित्वात्परासवित्ते; "रिशो, विक्रय्य गवादि-वरसादा; दूते दृतवस्तनि; 
"कृतावच्चेषे" बणिजः शेषवस्वुनि; “ये' यजश्ञायमानीयमानद्रग्ये । (वि, र.) ३०३) 

ॐ र ^> 9 
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बृहस्पतिः [२२ १०] 

अह्गातौषधिमन्तरस्तु यस्य व्याधेरतत्वविद् । 
रोगिभ्योऽथं समादत्ते स दण्ड्यश्चौरवद्धिषक् ॥ 

याहनवहक्यः [२, २४२ 

मिषल्िथ्याचरन् दाप्यस्तियक्षु प्रथमं दमम् । 
मानुषे मध्यमं राजपालुषिषृत्तमं तथा ॥' 

विष्णु; [५, १७५-१७७] 

उत्तमसाहसं दण्डनीयोः मिषड्पिभ्याचरम्नुत्तमेषु पुरुषेषु । मध्यमं 

मध्यमेषुः | तिय प्रथमम् । 

व्यासः- 

अनिच्छन्तमभूपिन्न' संयोऽ्य व्यसने नरम् । 
अपकषन्ति तद्भ्यं वेदयाकरितविरिपनः ॥ 

नारटः [१९ ६] 

कुटाक्षदेविनः पापान्निहरेद् दयतपण्डछात् । 
कण्ठऽक्षमाछामासज्य स हर्षा" विनयः स्मृतः ॥ 

बृहस्पतिः [२२, ११] 
¢ © 9५ ® 

ग्रहः प्रकाशः कतेग्या निवास्याः कूटदेविनः | 

6्रढहुः' धृते यः "पातः क्रियते | 

1. परबो ब्णापरदाश्च तिर्यञ्चः । विदरद्राज मानुषम् | क्षत्तिया बाह्यणाश्च राजमातुषम् । 
` एवं भिथ्याचरतो वैचस्य प्रथमसाहसादये दण्डाः । उदाहरणार्थं चेतत् । सर्वथा चिकिष्षा- 
खूप धीडाविशेषं च वेद्यकृतमालोच्य यथाहं दण्डकस्पना येतत् । (विश्वरूपाचार्यः) 

2. "उत्तमसाहसे दण्डनीयः" इति पूवसूत्रमागः मुद्रितविष्णुस्मृतो । 
, मध्यमेषु मध्यमम्-मु. विष्णु. स्म. २६. 

, (अनिच्छन्तः प्रबृ्यनुन्मुखम्। "अभूमि" का्याकायक्चानद्ीनम् । (वि. र., ३०४) 
, छेषप. ना, स्मृ.) २१४. 
, ग्लहे दुतेषु पपक्रिया-ज. 7, पणः-ए. ५. वि. र. ३०६, स, > र > ॐ 
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वथा [२२ १२] 

कटाकषदेविनः शद्रा राजमागहराश्वष ये । 
गणानां वश्चकाश्चैव दण्ड्यास्ते कितवास्स्परताः ॥ 

याज्ञवर्क्यः [२, २०२] 

राज्ञा सचिहं निर्वास्याः कूराक्षोपधिदेविनः । 

विष्णुः (५, १३७-१३५] 
दते च ्टाक्षदेविनां -करष्छेदः । उपधिदेविनां संदं शच्छेदः ॥ 

[संद शच्छेदः]* अ दृगुषठतजनीच्ेदः । 

अथ व्यासः 

न्यायस्थाने भ्यऽधिकरना शदीत्वा्थं विनिणेयम्" । 
कुबेन्त्य॒त्को चकास्ते तु राजद्रव्यविनाशकाः ॥ 

बृहस्पतिः [२२, १४] 
अन्यायवादिनः सभ्यास्तयेवोत्कोचजी विनः । 
विन्वस्तवश्चकाञरैव निबाम्याः सवे एवते ॥ 

यात्नवरक्यः [१, २३९] 

उत्फोचजीविनो द्रव्यहीनान् छरृत्वा विवासयेत् । 

व्यासः 

की पुंसा वश्चयन्तीह परङ्गखादेशदत्तयः । 
गरह्नन्ति छद्मना चाथमनायाश्वायेकिङ्किनःः ॥ 

. राजभाव्यहराश्च-वि,) उ, स; राजमायांहराश्च-(पराक्रमाधवीय, ४३९) 

. गुणानां -बि.; गणका-माधवीय, ४२९. 

. कर्णच्छेदः-स. 4. वि. र.) २०६. 

, शधिकृता-वि. ₹.; ३०५. 

. भविनिणेय॑' विडद्धनिणयम्-वि. र., ३०५९. 
. अनाना भायकिङ्गिनिः इति वि. र. पाठः (३०६) 

66 
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बहस्पतिः (२२) १५.१६] 
्योतिङ्गानं तथोतपातमविदिता ठु ये ठणामर् । 
शरावयन्त्यथंरोमेन विनेयास्ते' प्रयत्नतः ॥ 

दण्डाजिनादिना युक्तमात्मानं दश्षयन्ति ये) 
हिसन्ति छद्मना नणां वध्यास्ते राजपूरुषैः ॥ 

मनुः [९) २९२] 
सवकण्टकपापिष्ठ हेमकारं तु पाथिषः। 
प्वतेमानमन्याये छेदयेष्ठवक्चः रे; ।॥ 

याज्नवल्क्यः [२, २५७] 

कूटस्वणेव्यवहारी विमांसस्य च विक्रयी । 
अङ्गहीनास्तु कतेन्या दाप्याथोत्तमसाहसम् 

तथा [२, २४६-२४८]] 

मृचमेमणिसूव्ायःकाष्टुवसकलकवासताम् । 
अजातो जातिकरणे विक्रयेऽष्एुणो दमः? ॥ 

सघ्यद्रपरिवते च सारभाण्डं च कृतिमम् । 
आधानं विक्रयं चापि नयतो दण्डकस्पना ॥ 

1. विनेयासे-वि; ते विनेयाः प्रयकतः-ज; विनेयास्तु प्रयकतः-उ. 
2. यावन्तः केचन "कण्टकाः पूरवेमुक्ता; तेषां पापतमः सुवणकारः- मेधातिथिः । 

'कण्टकः' प्रकाद्यतस्करः (वि. र., २०७) 
8. ए. च. 811 विवादरल्लाकर (२०७) 28९1106 10 कात्यायन 1118 €101४ 

&1त 116 {11166 श८९९्९ताकद्ठ 808 ; = ०्ालाः 101040व0व5 ९0८८ 
8.8011106 111€17 0 याज्ञवल्क्य, 

4. (्यङ्गदीनास्तु इति विश्वरूपपाठः, चण्डेश्वरेणाहतश्च; स. 
४. धूपितरञ्जितादि कूखणम्' । श्वदगालादिप्रभवं (विमां षम्! । तद्विसेषपिश्चया 

धनदण्डः | 

6. 'अजातेजांतिकरणे' इति विश्वङ्पपाठः; बि च. 
7. विक्रयाष्युणो दमः-बि. 
8. नयेतो-बि, 



म्यव्ारकाण्डे स्तेयम् ५२३ 

भिन्ने षणे तु पञ्चाशत्पणे ठु शतशुच्यते । 

द्विपणे द्विशते दण्डो मूस्यदद्धौ च इद्धिमानः ॥ 

अङ्गहीनाः" नासाकणेकरदहीनाः । प्रमे" इत्यादि । मृदादीनामस्ष- 

पूरयापदृष्टनातीनां बहुमूरयका मायेश्ु्ृष्टनातिकरणेन शहीतमूरयादष्टयुणो 
दमः । अपट्षएटनातेरत्कृष्टजातिकरणं यथा-पृदः मद्धिकामोदसं चरणेन 

पुगन्धामरकमिति; माजारचमरणि वर्णो्कषापादनेन ग्याघ्रचर्ेति; स्फटिके 
लौहित्यकरणेन पद्मराग इति; कापासिके सते ुणोस्कषाधानेन पटभूतपितिः 
काष्णायसे वर्णोत्करषाधानेन [रजतमिति । “समद्' सम्पुटकम् । 'सार- 
माण्ड, डङकमकपूरभुक्ताफगादि । भिन्ने पणे' न्य॒ने पणे 

बृहस्पतिः [२२ १७-१८। 

अस्पमूखयं तु संस्कृ नयन्ति बहुमूर्यताम् । 

स्रीबाटकान् वश्चयन्ति दण्ड्यास्तेऽथानुरूषतः ॥ 

1. बुद्धिमान्-नि 2. ज्यङ्खष्टीना-ब. 
३. ^. 8. 3. ज, 8. ५.; वि. र.) २३०८ 

, प{16 णाक्षाप8९९८11018 216 तेर्टद्लर् 11 तालाः ला १६0६8 ० 
४16 2०४६ (06187. 116 एतभ्ूषाः ति 23118017 10श्ाप्त- 

80117008 © फ71)1 ग्युने पणे, 88 ४१०९९. 0166 पपक्ापहलप18 (4. 8. #.; 
ए...) &7त स) 6० पट प उनप्लाष्धाफ पापः 

कङ्कोरुत्वगासख्ये छबज्गमिति । कार्पासिके वाससि गुणोत्कर्षाघानेन कौश्चेयमिति । 
(06 (नपा 6111 17) 116 {6 7168 10 वु 116 ४1८6 8160198 
92] प्फ) 811 ०८्८पा8 ४ ॥6 लात ज कला लालन), 1) 016 
7020060 प्श] 11) 1.2४ ‰ 7710 118.118. = 1{ 18 160707९९ शत् 81171 
४1001166 २8 8९] 1 06 110व40/41241/4, (7). 807-808). 11116 
€ 16781011 0 116 &. 9. 3. €९, 18 €प्रतला ङ 00 ४6 [धल 
0168४, 4.0 11111 प11् 1€क्प्ा6 18 {121 {116 861{611068 {प1118111118 

11811810118 0८८ पा 8101081 170 176 88106 {077 17 116 21८ ० 16 
110८8012 €000116118 07 9 ,, [1, 246 पऽः 

यया मह्किकामोदसंचारेण मृत्तिकायां सुगन्धामलकमिति । माजार चर्मणि वर्णोत्कष 
पादानेन व्यात्रचमेति । स्फटिकमणो बर्णान्तरक्रमेण पश्चराग इति । कार्पासिके सूत्रे गुणोरकषा- 
धानेन पद्वू्मिति । काष्णांयसे (कालाय, ४. ९.) वणोत्कष।धानेन रजतमिति । कड्कोक 
त्वगाख्यं कवङ्गमिति । कपांमिके वाससि गुणोत्कषधानेन कौशेयमिति । 



५२४ हछेष्थर्कल्पनैः [ 99 

हेमुक्ताभवाराद्ं कृतिमं इवेते तु ये । 
कते मूरयं प्रदाप्वास्ते रान्ना तदृदिगुणं दमम् ॥ 

नारदः 
1 ध नि री क्कि = ग्वै 

छ।हानामपि सर्वेषां हेतुरभिक्रियाविधो । 

पतयः संस्क्रियमाणानां तेषां टष्टोऽभिक्षंगमात् ॥ 

शयुवर्णेषु क्षयो नास्ति रजते द्विपढं शतम् । 
धरतमष्टपरं केयं क्षयस्त् बपुसीसयोः ॥ 

ताम्रं पश्चपरं विद्यादिकाराये च श्रन्पयाः। 

तद्धातूनामनेकत्वादयसो^ऽनियमः क्षये ॥ 

(क्रियाविधौ घटनकमेणि । 'तद्विकाराः' कांस्यरीलयादयः । उक्ताधिक- 

क्षये सुबणक्रारादयो द।प्या दण्ड्याश्र | 

या्नवरक्यः (२, १७८] 

अग्रौ घुवणेमक्षीणं द्विपलं रजते शतम् । 
अष्टठीतु लपुसीसेषु ताम्रे पश्च दशायसि ॥ 

मतुः (८, ३९७. 
तन्तुवायो दश्षपठं द्यादेकपलाधिकषू । 
अतोऽन्यथा बतेमानो दाप्यो द्वादशकं दमम् ॥' 

1. डोहानामपि स्वेषां हदरमिक्रियाबिषो-००४९त् 7 91] 7088, एप प्र् 

2. सुवर्णच्न्दोऽज शयुदधपरः, अभ्यादये तत्रापि श्यात् । (वि, र., ३०९) 

8. (तम्मये' इति उ, बि, वि. र., ३०९; (तन्मयाः' कास्यादयः (चवि. र.) । 

4. अयःशब्दोऽपि दयद्धायसो व्वतिरिक्तायम्पर;ः । शदे ठ नियमोऽग्रत एव उक्तः 
(बि. र.) । 

५. तम्तूम्बयति 'तन्दुवायः' कुषिन्दः। शाटकादेः परस्य कतां । स पूत्रपडानि शश 

गहीत्वा शाटकं वयन् एकपराधिकं बन्ने दयात् । भनया दृद्रथा खे दयात् । (मेधातिथिः) 
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यात्ञवरक्यः (२, १७९. 

शते दश्नपला इद्धिरौर्भे कापोसिङे तथा । 

पध्ये पञ्चपरा सोते" दकम तु तिपा पता॥ 

नारदः (१२) १२-१४] 

तान्तवस्य चु संस्कारे प्षगर्ृद्धौ उदाहृते । 

तत कापासिकोणानां द्धिदेशपला श्रते ॥ 

स्युरस्रूततवतामेषां मध्यानां पञ्चकं रातम्" । 

तिपरं त॒ सुषुक्ष्माणामतः क्षय उदाहतः ॥ 

| 1 विंशो रोपबद्धस्य क्षयः कमेदेतस्य तु । 
न करौरेयवसकखादीनां मैव ृ द्धिने च क्षयः ॥ 

याह्नवस्वेयः (२, १८०] 

कापिकेः रोमबद्धे च वशद्धागः पक्षयो मतः| 

नक्षयोन च द्धिः स्यात्कोरेये वरछर्षु च | 

कार्मिक" यत्र निष्पन्ने परादौ रुचकखस्तिकादिकं चित॑॑घूतैः 
पूष्या क्रियते तदुच्यते । यत्र भावारादौं रोमानि बध्यन्ते स ^रोमबद्धो' 
नेपारकम्बरादिः ।* 

1. मध्ये पञ्चपडा हानिः -इति विश्वङ्पपाठः। मघ्यमे वूक्शृद्धितः पञ्चपलदाम्बा 

षृद्धिरिययथः ।-(विश्वरूपः) । 

2. पञ्र्विंरतिः-ए. ¶. | 

8. चार्मिक इति विश्वरूपपाठः । चशकृतं "चार्मिकं वुरण्ठादि इति भ्याख्यातं च| 

4 यथा मिताक्षरायाम्-- कार्मिकः, यतर निष्पन्ने पटे चक्रखस्तिकादिकं चित्र सूतैः 
क्रियते तत्कािकमुच्यते । यत्र प्रावारादो रोमाणि बध्यन्ते घ 'रोमबद्धः' 
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मतुः (८, ३९६) 

शारमठे फठके 1 छ्ष्गे "नेनिज्यान्नेजकः शनेः । 

न च वासांसि वासोभिर्निहेरेन विवासयेत् ॥ 

याह्नवस्क्यः [२, २३८; २, १८९१ 

वसानन्ञीन् पणान् दाप्यो नेजकस्तु" परांशुकम् । 

विक्रयावक्रयाधानयाचितेषु पणान् दश्च ॥ 

देशे कारं च भागं च ज्ञात्वा नष्टे बरबणम् | 
दव्याणां कशा श्रयुयत्तदाप्यमसंशयम् ॥ 

।अवक्रयोः भाटकः । 

नारदः (१२, ८.९] 

धूटयाष्टमागो हीयेत सङृद्धोतस्य वाससः 
दिः पादक्जिश्चिभागस्तु चतुःकृस्वोऽधमेव तु ॥ 

अधक्षयान्तु परतः पादश्चोऽपचयः° कमात् । 
ध [| #। [. ४ १ 

यावर््षी णदश्चे "वन्न जीणेस्यानियमः क्षये ॥ 

बृहस्पतिः [२२ १९.२०. 

भपरध्यस्था वश्चयन्त्येक' स्ेहठोमादिना यदा | 

साक्षिणश्वान्यथा ब्ूयुदाप्यास्ते द्विगुणे दमम् ॥ 

1. सूक्मे-द, 2. निर्निज्यात्-8. व. 
8. शशास्मदी' नाम बृश्चस्तद्विकारे "फलके । ̂ शक्ष्णेऽपरषे च । वासांसि भन्यदीयामि 

अन्यदीयैः वाघोमिः' न निर्हरेत् । “न च वाषयेत्, भन्यदीयानि वासांसि अन्यस न प्रयम्डछेत्, 
मूल्येन वसनाय न दयात् । (मेधातिथि) 

, *रज्नकस्तु, इति विश्वङ्पपाठः । 
, शुल्याष्ट-द. 
, पादाशापचयः-मर. ना, स्मु., २६१. 
, नीणे-मु. ना. स्यु. 
, सम्यस्थामं च प्रसेकं से्टटोभादिना यदा-न, 

बञ्मयन्कोकं-द्. 

न्न्य @> र क 

<> © 
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मन्त षधथिवरक्किञ्चित्संपा्ि दशेयन्ति येः । 
मूढकमे च कुवन्ति निवीस्यास्ते महीश्ना ॥ 

पनुः [९) २२५-२२६] 
कितवान् कुशीलवान् करानः पाषण्डस्थांश्च पानवान् । 

वरिकमेस्थान् शाण्दिकांशच क्षिप्रं नितरासयेव् पुरात् ॥ 

एते राष्ट वतेमाना राज्ञः प्रच्छन्नतस्कराः । 
विकमक्रियया निलयं बाधन्ते भद्रिकाः प्रजाः ॥ 

व्यासः 

नेगपाचा भूरिधना दण्ड्या दोषानुरूपतः । 
यथा ते नातिवतेन्ते तिष्ठन्ति समये यथा ॥ 

[इति प्रकाङतस्फरदण्डाः]' 

७० (ग) अथाप्रकाक्ञनस्करदण्डाः 

तत मनु; [९) २७९] 

सन्धि कृत्वा तु ये चौ रात्रौ कुवन्ति तस्कराः । 
तेषां छित्वा नृपो हस्तौ तीक्ष्णे शे नितरेशयेत् ॥ 

व्यासः 

सन्धिच्छेतताऽनेकविषं धनं प्रामोति ३ रहात । 

प्रदाप्यः खामिने सवे तीक्ष्णे श्शूखे निवेश्चयेत् ॥ 

, यावन्ति वञ्चयन्ति ये-. ¶., षि, र., ३१२; संत्राग्ति द्यन्ति ये-बि, 
, ्रुरान्' इति मेधातिथिपाठः 

8. 4. 3. ‰8.; ज &त 8. 4. शर्क प) का केराः' परज्ञीपुरुषष्ड्धेत- 
कारिणः, [४ ०८्८पा§ 11 (€ त्तपापालाा18 2 चि. र.) ३१३, 

4. इति कृत्यकद्पतरो प्रकाशतसरदण्डाख्यं पर्व-॥^. 8. ए. ज त 8. प. 
6. ^. 9. 8. 3. 4. 8110 ज ६११ €<: प्तन्च अभ्यासे यथा 

6. ष्टुतं घूले"-^. 9. 8, }3. 4. अ, वि. र. ३१४. 

7? ~ 
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बृहस्पतिः 

'सन्पिच्छिदो हृतं लयाञ्याः शूरमारोपयेल तान् । 
तथा ग्वान्थद्रुषो इक्त गरे बदृध्वाऽवटम्बयेत् ॥ 

द.) नारदकाल्यायनां 

खदेशधातिनो ये स्युस्तथा मागनिरोधिनः। 
तेषां सवेखमादाय राजा शूठे निवेशयेत् ॥ 

मनुः" [८, ३२३] 

पुरुषाणां इटीनानां नार्सणांँ च विशेषतः । 
पुख्यानां चेव रानां हरणे वधमहेति । 

बृहस्पतिः [२२, २२] 

पनरुष्यहारिणो राजना दग्धव्यास्तु कटाभिना ॥ 

व्यासः 

खीहती ठोहश्चयने एदग्धभ्यो वै कटाग्निना । 

नरहतो हस्तपादौ छित्वा स्थाप्यशचतृष्पये ॥ 

1. सम्धिच्छेदोऽसकृदेतान् शूलम चेपयेत्ततः ।-^. 9. 3., ए, 4. 870 घ, 

9. पाम्थपुखो-उ, त्रि; पाम्थमयो -ज; पान्थमुषो-4. 8. 8., ए. च.) 8. 8. (2), 

वि. र., ३१२. स 

8. नारद, २१, ७ (प्ररिरिष्ट); काला. स्मृ. सा. (२०) 

4. यारवस्क्यः-स, 

५. सत्कुले नाता विद्यादिगुणयोगिनः कुलीनाः । (नारीणां च विशेषतः" गुणस्प- 

सौभाग्यसंपन्नानामियर्थः । सुल्यानि उत्तमानि रलानि वज्रवेह्यमरकतप्रभतीनि-(मेधातिथिः) 

6. (कटं तृणं, तेन योऽभरिः प्रदीप्यते स कटाभिः । अपराधिनोऽ ङ्ख तृणेनावष्टय तदभिना 

परभ्वास्य दाहयिवन्य इत्ययः । (पराशरमाधवीये-व्याल्या, ४४०) 

7. दग्धम्वा चेकयाभिना-द. 



व्यवहारकाण्डे स्तेयम् ५२९ 

नारदः [२१, २८] 

पुरुषं हरतो हस्तो" दण्ड उत्तमसाहसः । 
स्वैखं हरतो नारीः कन्यां तु हरतो वधःऽ ॥ 

"काल्यायनः 

सवेखं हरतः खी तु कन्याया हरणे वधः । 

वाजिवारणबालानां चाददीत बहस्पतिः 

ऽ'आददीतः सवेखमिति । 

शङ्धशिखितौ 

राजपुत्रापहारेषु सदस्यं शारीरो वा दण्डः । तत्कुरीनेष्व्ंम् । स्री पुरुष- 
योश्च । हस्सयष्वगोरथटरषयानेषु राजपुतापदहारवदृण्डः | 

तथा 

अजाविकेऽधरत्योदश्चम्? । "नङ् बिडाङापहरणे तयः काषापणाः | 

पतुः [८, २४२] 

असन्दितानां सन्दाता शसन्दितानां च मोक्षकः | 

दासाग्वरथहती च प्राप्रः स्या्चौरकिरिविषम् ॥ 

सन्दितानां' चरणबद्धानाम् । 

. पालयो-मु. ना. स्नु. २२६. 

. सवसव स्री तु हरतः-0:0. 
, कन्यानां हरतो बधः-द. 

„ ०४ पात् वा {९1618 00116611010. 

. आदधीत सवंसखमित्यथः-स. 

6. दशपणाः-. 4. 

¶, &, 8. ए. 81 ज 169 पञ्चिनकुक 

8. ये च संदिताः पादखश्ङ्खरादिना तेषां .मोक्षक!-(मेधातिथिः) 
6¶ _ 

त्य ॥# ९9 7? ।॥~+ 
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नारदः [२१ ३३] 

गोषु ब्राह्मणसंस्थाघु [स्युराया देने भवेत् । 
दासीं च हरतो मध्यस्तथा पादस्य छदनम् ॥ 

स्थरा! पा्ष्णेरपरिभागः । 

बहस्पतिः 
गोहवुर्ना सिकां छित्वा बध्वा चाम्भसि मनयत् । 

पनुः [८) २२५, २२४] 

गोषु ब्राह्मणसंस्थासु ुरिकरायाश्चः भेदने ) 

पथूनां चैव हरणे सद्यः कार्यो ऽधरपादिकः ॥ 

महापशूनां हरणे शद्लाणामोषधस्य च । 
काटठमासाच कायं च राजा दण्डं प्रकरपयेत् ।।' 

याङ्ञवस्क्यः [२, २७२] 

वन्दिग्राहांस्तथा वाजिङ्कज्ञराणां च हारिणः | 
प्रसन्न घातिनश्ेकः शुलमारोपयेन्नरान् ॥ 

मनुः [९, २८०) 
काष्ठागारायुधागारदेवतागारभेदिनः । 

हस्तयश्वरथहर्ृश्च इन्यादेवाविचारयन् ॥ 

1. हरतो निवयमर्धपादविकतंनम्-मर. ना. स्म्रु., २२६. 
2. छिम्यात्-स्घ्ु. च. पाठः; ([. 739) 

8. स्थरि कायाथ-स, 

4, ्रह्मणसंखा? नाह्मणाभिता ब्राह्मणखामिकाः । तातां हरणे । पादस्यार्भमर्धपादम्, 
तदस्यास्तीप्यर्भपादिकः' | खरिका यथा गोरथक्षेत्रादो वाह्यते बलीवद॑¦ । मेदने बाष्यमानायाः 
्रतोदेन पीडोत्पादने । (महापशवो हस्यश्वादयः। (कालमासाच^जञाल्वा निरूप्य दण्डं कस्पयेत् 
(मेधातिथिः) 

5. हारिणथैव-3. ए. (2); स. 
6. नरवषचनमन्राक्षणाथम्-(विश्बरूपः) 
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(अविचारयन् ' अविरम्बयन् ॥1 

विष्णुः (५, ७६-७७] 

गोऽश्वखरोषटगजाप हार्येककरपादिकः कायः । *अजापहायेककरश ! 

1. 

2. 

9. 

व्यासः 
अश्वता हस्तपादौ कटिं छित प्रमाप्यते । 
पश्ुहरैश्वाषेषादं तीकष्णक्ञद्ञेण कतेयेत् ॥ 

नारदः (२१, २९। 

महापरशस्तनयतो दण्ड उत्तमसाहसम् । 

मध्यमं मथ्यमपशून् पूवं शुद्र हृते ॥ 

अथ व्यासः 
उस्सेपकग्रन्थमेदी संदंशेन वियोजयेत् । 

याङ्ञवरक्यः (२) ९७४। 
उतपेपकग्रन्थिभेदौ +करनासाविहीनक । 
कार्यौ द्वितीयापरापे करपादैकहीनकौ ॥ 

यन् | त्वरितमेव-ज; कोष्ठागार धान्याद्यागारम्-वि. र. ३१८. 

गोऽश्ोष्-^- 9. 9.9. 8. (४), ज) स. 

अजाग्यपहार्यककस्थ-यु. विष्णु, २१, स. अनाद्यपहार्यैककरः कार्यं इत्यर्थः | 

सतर पूर्वं व्यासेन अजाविदरणेऽधत्रयोदशपणा दइयभिधानात्, अनेनाजाविदहरणे एक- 
श करस्योक्तेः विरोधस्य प्रसङ्गे, धनद्भूर्यचोरत्वे यशञोपयुक्ताजाविहरणे वा विष्णुरिति परिशरः। 

। ०. 

(वि. र. ३१८) 

4. 

9. 

च्दे 

'करतंदंशष्ीनका' इति विश्वरूप-मिताक्चरया-विवादरत्ाकराहतपाटः; 2.ष. स. 

“उर्सषेपकः' पटाक्चेपकः । प्रन्थिमेदकः' म्रग्थिभेत्ता। ताद्वभावपि 'करसंदद््टीनो, 

प्रथमेऽपराघे कार्यो । "करसंदं शो'ऽङ्गुस्यः, तद्धीनो । यद्वा करसंपुटः "करसंदं शः, तद्धीनौ । 

अन्यतरहसच्छेदनमित्यथः । दिती येऽपरापे त्वेको हस्तः पादश्च | (विश्वरूपः) ॥ वल्नादुरकषपति 

हरती्युरक्षपकः । वल्नादिबद्धं खणौदिकं विस्मय वा यो हरत्यसो ्रन्थिमेद्+' 
(मिताक्षरा) । 



५३२ ृत्यकर्पतसः [७ 

"पतुः [९) २७७] 

अङ्गु ग्रन्थिभेदस्य छेदयेखथमग्रहे । 

हितीये हस्तचरणौ तृतीये वधमहेति ॥ 

नारदः [२१, ३९. 

प्रथमे ग्रन्धिभेदश्च °अद्शुरयद्गुष्ठयोभधः । 
द्वितीये चैव तज्ज्ञेयं वतीये वधपरति ॥ 

बहस्पतिः [२२,) २४] 

धान्यहारी दशगुणं द् प्यस्तु द्विुणं दमम् । 

मनुः (८) ३२०; ८, २४३। 

धान्यं दश्चभ्यः ङुम्भेभ्यो हरतोः ह्यधिको वधः । 

रेषेऽप्येकाद शगुणं दाप्यस्तस्य च तद्धनम् ॥ 

्ेतिकस्यालये दण्डो भागादशगुणो भवेत् | 

ततोऽधेदण्डो भृलयानामङ्ञानास्ेतिकस्य तु ॥ 

^शेषे' न्यूने । क्षितिकस्यालयये' कृषीवरस्यातिक्रमे भागापहार जक्षणे । 

1. 116 पप्णद्ाठाऽ कठा क्विप) दिद्य्त् सात् काक्गुषा 
1116] {0110 क 816 10परत् ७111 101 4. 9. 13. 8. 1. (५), ज, द 1१ 8. ५.) 

६8 ९]] 85 वि. र.) २३१९३२०. 

2. तर्चन्यद्गुष्टयोच्छंदिः-.^. 5. 1. ज. 

8. हरतोऽम्यधिको वधः-स 
&. कुम्भशब्दः परिमाणवियषर वतते न घटमाते | कचित् बिंयतिप्रसान् कचिदुदवाविं्ति- 

रिति देशभेदाद् व्यवसा । (मघातेथिः, 
5. शेषे" द शकुम्भाधिकन्यून । तस्य तद्धनं खामिने यद पटुत तदाप्बः । (सेजिकस्यालयये 

ङृषीवरमागहरण धाम्याप्हारी एकादशगुणं दण्डयः, शस्यापहारी च । मनृक्तधाम्यापहारे 
एकादशगुणदण्डामिधानं सामिन् च इतधान्यदानाच प्रयमधान्यचोयविषयम् । बाहैस्पस्यन्तु 
खामिने एक।द्शगुणधान्यदानं राश्च तदूद्विगुणधनदानं चायाभ्याखविषयम् इत्यविरोषः 
ह खायुधस्तु- द्वितीये शोके क्षेत्रखामिनोऽत्ययेन दोपेण यदा शस्यनाशो भवति, तदा राजञा 
खम्राष्यभागादशयुणं दण्डनीयः । एतञ्ज्ञानाच । भयदोषेण शस्यनाशे भय एव तद्षंन दण्डय 
इत्य यमाह । (विषाद्रल्लाकरः, २२०-३२१) 



ध्यबहारकण्डे स्तेयम् ५३६३ 

बिष्णु [५५ ७९-८० 

धान्यापहार्येकादश्नगुणं दण्ल्यः । सस्यापहरी च ॥ 

काष्ट माण्डेयादिश्छोकतयानन्तरं- 

नारदः (२१, २५ 

तुखधरिममेयानां गणिमानां च सवशः | 
"एमिस्तूच्छृष्मूरयानां मूस्यादशयुणो दमः ॥॥ 

पयु; (८, ३२१-३२२] 

तथा धरिममेयानां श्षतादभ्यपिक्रे वधः । 

सुवणरनतादौनायुत्तमानां च वाससाम् ॥ 

पश्चाशतस्त्वभ्यधिके दस्तच्छेदन पिष्यते । 

शेषेऽप्येकादशगुणं मूरयादृण्दं प्रकखयेत् ॥ 

इरत, इत्यचुहचौ नारदः [२१ २७] 
सुबणरनतादीनापरु्तमानां च वाससाम् । 
रत्नानां चेव सर्वैषाः शतादभ्यधिके वधः ॥ 

शारीरोऽङ्गच्छेदो बति दण्दे- 

रद्घञ्खितो 
सुवणरन्नापदह्रणे । 

1, "एम्यः' दति मु. ना. स्मर. २२६, स. 

2. (तुलाधरिमं कपुंरादि, भेयं" व्रीह्यादि, गणिम" पूगादि। "एमि काष्टादिमिः। 
(वि. र., ३२१) “धरिमे' दुलनीयम् (16.) 

8. धरणं घरिमा' ठ॒ला । तेन मीयन्ते परिच्छिम्यते तानि "धरिममेयानि, । "उत्तमानां च 
वासाम्" कारोयपदट्रादीनाम्। (मेधातिथिः) 

4. हरण-वि. र.) ३२२. 

8. मुख्यानां शताद्-परु, ना. स्म्रु., २२६ 

6. ^. 9. 8. 9110 ज तत ¢ (० ला {कधा फु-यतिकिचित्लस्प॑सुव्णरजतं 
वापहरननभ्र्दितः ताडनीयः । तदुने छिन्नकणः कायः | 
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दण्ड हत्यनुहत्ता विष्णुः (५, ८७] 

रतापहायुत्तमसाहसम् । 

परुः (८, २२३। 
प्रख्यानां चेव रतानां हरणे वधमहति । 

~ ग 

शङ्खलिखितां 

अष्शचतं सीताद्रव्यापहरेच।' 

मनुयमो [८, ३३१] 

परिपूतेषु धान्येषु शाकमृरुफणेषु च । 
निरन्वये शतं दण्ड्यः सान्वयेऽधशतं दमः ॥ 

(परिपूतेषु" अपाकृतवुपसेषु । निरन्वये" रक्षकरिति । 

मयुः [८) २२० | 

पुष्पेषु हरिते धान्ये गुटमबद्धीनगेषु च । 
अस्पेष्रपरि पूतेषु दण्डः स्यात्पश्चकृष्णलः ॥ 

‹अस्पेषु अपरिपूतेषु" धान्येषु इति सम्बन्धः ॥* 

1. वि. र., ३२२ 2408 1 1116 €1त ०7 {16 $द्र^क-यथाकाटम्, € 01816 

88 कषणसमये; 'शीताः-इति उ, बि. 

2. मनुनेव द्कुम्भाधिकधान्यहरणे वधामिधानात् , तन्ग्भूमे एकाद शगुणदण्डामिषधानाद् 

विरोषप्राप्तावय॑ शतदण्डः खल्यधान्यहरणे) गरहधान्यदरणे तु पव इव्याहुः । (वि. र. २३२३) 
8. रदिते-त्रि; सदिते-उ, 

4. ए. ¶. २.११8-अत्पेषुः पुरषवाह्यागण्यूनेषु । “अपरिपृतेषु, अनपदृतकर्केषु । 

'धान्येषु' इति सम्बन्धः; (अस्पेष्वपरिपूतेषु" इध्यते धाग्येष्िति-स; ननमालिकाष्टीनि पुष्पाणि । 

¢हरितं* धान्यं क्षेत्खं मपक्षम् । ।नगाः' बक्षाः । “अन्येष्वपरि पूतेषु" बहुवचनादुत्तर्रोके 
धान्य्रहणमःवाङृष्यते । रुत्मादीनां हि सः.पि पलशम्यामिश्रत्वे पुम्पाणां च न परिपूतन्यवहारः। 

(मेधातिथिः) 
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यपः 

फलेषु हरिते" धान्ये श्ाकमूरससिथनेः । 
*अल्पेष्वरपरि पूतेषु दण्डः स्यात्पश्चक्रष्णरः ॥ 

ठ्यासः 

"मध्यहीनद्रव्यहारी पुष्पमूलफलस्य च। 
दाप्यस्तु टदिगुगं दण्टपथवा पञ्च कृष्णखान् ॥ 

गोतमः [१२, १५] 

फठहरितधान्यज्चाक्रादाने पञ्च करष्णलपरस्पे | 

दण्ड इति शेषः । 

पचः [८ २२६-२ २९; २३२] 

पूत्रकापासविस्वानांः गोपयस्य गुडस्य च । 

द्ध्नः क्षीरस्य तक्रस्य पानीयस्य तणस्य च।॥ 

वेशुवंणवमाण्डानां खवणानां तथेव च । 

मृन्मयानां च हरणे प्रदो भस्मन णए्वच॥ 

मत्स्यानां पक्षिणां चव तरस्य च धृतस्य च । 
मांसस्य मधुनश्चैव यच्चान्यत्पशुसंभवम् ॥ 

अन्येषामेवमादौनां मचानामोदनस्य च । 
पकान्नानां च सर्वेषां तन्मूर्यादृद्धियुणो दमः । 

, रष्िते-बि; सहिते-उ- 

। सरिग्रके-स. 

, अत्पेष्वपरिपूतेषु-स; अस्पेषु परिपूतेषु-उ. 

, मध्यमूख्द्रव्यहारी-स. 

, किण्वानां-बि, ल, द, स, र #= 2 {2 !~ 
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यस्त्वेतान्युपक्प्तानि प्रभ्यागि स्तेनयेन्नरः । 

तं शतं दण्डयेद्राजा यश्चाप्रि चोरयेदृश्हात् ॥' 

"(उपकृतानि उपयोगयोग्यतां नीतानि । 

विष्णुः [५) ८३-८४] 

सूलकापासगोभयदपिक्षौरतक्रगुडवणलवणमृद्धसमर्स्यपक्षिघरततैठमांस- 
मधुवैदर्वेणुमृन्मयरोहभाण्डानामपहता मूस्याति णे दण्ड्यः । पकाम्नानां च । 

श्चटिणितां 
कृतकाष्ठाश्मकोलारचमवेतविद भाण्डेषु मृस्यास्पश्चणणः । तयो वा 

फ़ाषोपणाः । एकचक्रापहरणे चत्वारिंशत् । शकटे स्वश्रीतितमःः । 

नारदः (२१, २२-२४] 

काष्ठभाण्डदणादीनां प्रन्मयानां तथेव च । 
वेणुवेणवभाण्डानां तथा सरायस्थिचमेणाम् ॥ 

शाकानामाद्रमू लाना हरणे फङपुष्पयोः' 
गोरसेष्पिकाराणां तथा ठवणतर्योः ॥ 

पक्षान्नानां कृतानानां मद्यानापादनस्यः च । 

सर्वेषापस्पमूस्यानां पृर्यात्पश्चवगुणो दमः ॥ 

1. ससूत्रं ऊर्णांसणादि । (लवणानि सेन्धवविदल्वणादीनि । '्यच्रान्यस्पश्चुसभर्व' 

भामिषादि । "अन्येषां अपूपमाद कादीनाम् । “आदिशब्दः प्रकर । (मेधातिथिः) 

2. उपकृतानि कायाय निधापितानि । 1. च. 

8. योग्यचरितानि-ज. 

, द्वियुणं-न, 3. 4. 

, अश्चीतिशतम्-23. 4. 

 शाकहरिमूलानाम्- मु, ना. स्म. २२५ 

, तृणपुष्पयोः-९व्. 

. आभिषस्य च-मु. ना. स्श्र., २२५. 0 “3 @> चर #+ 
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व्यासः 

'अल्पधान्यापरणे क्षीरे तद्विकृती तथा । 
स्वामिने तत्परं दाप्यो दण्डं वाद्वियुणे ठे ॥ 

पनुः (८, २३१९] 

यस्तु रज्ज घट कूषाद्धरेद्धिन्याचच यः प्रपाम् । 
स दण्डं प्राप्नुयान्माषं तश्च तस्मिन् समाहरेत् ॥ 

दण्ड इत्यतो विष्णुः [५, ८८] 

अनुक्तद्रभ्याणामपहतां मूरयसमम् । 

यान्न बरस्क्यः [२, २७५] 

एुदरपध्यपहाद्रव्यहरणे सारतो! दमः । 

देशकालवपुःशक्ति सश्चिन्तय दण्डकमेणि ॥ 

नारदः [१५७ २९१] 

साहसेषु य एवाक्तह्धिषु दण्डो मनीषिभिः । 

स एव्र दण्डः स्तयेऽपि द्रव्येषु विष्वनुक्रमात्ः ॥ 

कात्यायनः [८२२] 

येन येन परद्रोहं करोल्यङेन तस्करः । 
छिन्द्रात्तसन्येपस्तस्य न कराति यथा पूनः॥ 

1. अत्पमूस्यापष्रणे-ए8. ¶., वि. र., ३२६. 
2. दण्डं च दविगुणं दपे-13. 1. स; दण्डं च तिगुणे देपे-ज; दण्डश्च द्विगुणं दपे- 

वि. र. २२६. 
3. रज्ज षरि. र. ३२६; मेधातिथिपारश्, स; रज्जुषरं-उ. 

4. (सारतो, मूस्यानुखारात् (वि. र., ३२६) 

8. श्चिषुः प्रथमथ्यमोत्तमेषु । (्रग्येषु त्रिषु" कषुद्रमष्यमदत्सु । (चि, ₹., २२७) 
68 
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नारदः [२९१ २४] 

येन येन यथाङ्गेन स्तेनो तषु विचेछते । 
तत्तदेवास्य चछे्व्यं तन्मनोरपरुशासनम् ॥ 

बृहस्पतिः [२२ २५] 

तृण वा यदिवा काष्ट पुष्पवा यदिवा फलम् । 

अनापृच्छथ तु ग्रृ्वानो हस्तच्छेदनमहेति ।॥ 
^ @ मः 2 

श्ट खितां 

श्राह्मणो ब्राह्मणस्य , समिदाञ्यध्मा्रि*काषटवृणोलप पुष्पफलमूरान्य- 

पहरन् ध्वखादविज्ञाता बा रस्तचछदमाप्नुयात् । कुज्करक। भ्रिहोतद्रभ्या- 

1. विष्णुः [५, ५७] तृणच्छयकम्-इति-- 

तृणं कुशदुर्वादि । गवाय थ चिना तच्छयकं कार्षापणं दण्ड्यः । यट्--“दविजस्तृणेष- 

पुष्पाणि सवतः स्ववदा्रत्”” इति यागिवचनं तद्रवा्यथतृणादिविषयम् । ““गोगम्ययं तृण- 

मरधान् वीरुदनस्पतीनां च पृष्पाणि स्ववदाददीत फलानि च परिवरतानाम्'” इति गोनमस्मरणात् | 
एतच्च परिग्रहीतविषयम् | अपरिगरष्ठीत द्विजव्यतिरिक्तस्यापि परिग्रह्मादव खत्वसिदधिः ॥ यथाह 

स एव ("स्वामी रिक्थक्रयसंविक्रयपरिग्रहाधिगमेषु" इति ॥ यत् पनक्राहस्पष्ये “तृणै वा यदि 

ना काष् पुष्पंवा यदिवा फलम ) अनाप्रष्ठन् हि गृह्णानो हस्तच्छदनमहनि ॥' इति-- 

तद्राष्ाणस्वामिकापहतृद्रिनव्यतिरिक्तचिषयमनापद्धिषरयं वा. गवरादिव्यतिरिक्तविषर्य वा, राजादि- 

रक्ितविषरयं बा, ब्राह्मणस्यापि वलद्राद्चणस्वामिकराप्हारविषये वा ॥ तथा च शङ्खुकिखिता- 
ब्राह्मणा बाह्यणवमिदाज्य ९1०. ॥--इति बजबस्ती. 

2. (ह गात ह स. 48 16518 #16 1171118] कणप, वि, र., ३२७) 

108 # 8 1६ शकपात् € अनाह्मणो &1)त 101 ब्राह्मणो ४8 111 &]] {16 

राका पवटा)18. गभा ल्क ती उ कात वि (तन्तव एङ ध€ जाल 

7197178 6110¶8) 188 7660706 पााश7द्णा€ [अश्चद्धिवाहुस्यम्, 11101114 

1080, १६७२] एष 116 काांहडांका क € कतात्ह फलफत्ला प्ा€ ४0 

28161818 (*). "16 एदा 16व्प्द8 णा विवाद्रलाकर 216 8710) 

ए९्ठक 80811081 ¶1€ लद्रक 11पफ0ला8. 

8. भन्राह्मणः (1701 बाह्मण)-वि. र. 

4. उपल (101 उलप), 0011 76801128 816 £1र९€11 ॥ ए वेजयन्ती, 

४. बखादपि ज्ञातो वा-इति ब्रे्नयन्नोपाठः. 
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ण्यपहरतः' प्रयक्षतोऽङ्गच्केदः स्यात् । अपरलयक्तं भ्यदा विदितोयं किरेवषाति 

ब्राह्मणः खरयानमाप्नुयात्* । भू तरमौण्ड्यमितरेषां खरयानमेव तु ।" 

= (^ क~ क 

चौयोपिकारे गोतमः | १२, ४२-४५. 
क ध 

न च्ारीरो ब्राह्मणदण्डः कमेवियोगविख्यापनविवासनाङ्करणानि । 

अदत्तो प्रायतत सः॥ 

षै कर 

(शारीरः' ताडनाङ्गच्छेदादिरूपः । कस्तर्हि दण्ड इत्याह-कभवियोगे- 

त्यादि । कमेवियोगः' तेन सह सवेक्रियानारम्भः । भिख्यापनं' टिण्डिमकेन 

परिभ्रमणं स्तियलक्षणप्रकारनयेभरू । शिवासनं" देशानिष्कासनम् । 

(अङ्ककरणंः श्वपदेनाङ्नम् । (अहत प्रायधित्ती सः) अन्येन प्रकारेण 

जीवनासम्भवे यदि स्तेयं कृराति तदाऽस्य प्रायभित्तमाल्ञं भवति न दण्ड 

इयथः ॥ 

1, अपहारे (107 अपहरतः); "अपहरन्" हति वैजयन्ती, 

2. यथाविदितीऽयं (0 यदा विदितेयं 77 स, यदि विदितो्य 71 उ, बि)-वैजयन्ती, 

8. ज्ाह्मणो-उ. 

4. मवाप्नुयात् (101 प्नुयात् 7 उ, बि)-वैजयन्ती. 

४. {6011211111 (मनु, ८, ३३२३):--यागद्रभ्येष्वपहियमाणेषु “कुश्चकरकाभिहोत्र- 

द्रष्याण्यपहरतोऽङ्गच्छेदः स्यात्” इति शङ्खः. 

6. लक्षणकमप्रकारानायम्-स, 

7, एतानि च यागादिपरन्राह्मणे । लक्ष्मीधरेण तु शङ्खरि सितवाक्यं (नाक्षणोऽनाद्षणस्य? 

इति पठितम् । तन्मते ब्राक्मणस्यान्राह्षणन समिदादिष््णे दस्तादिच्छेद प्व । ब्राह्मणस्य ब्राह्मणेन 

इणे ठ न शारीरो दण्ड इव्यादिकमुनेयम्। 'अषृत्तो प्रायश्चित्ती दिस हति'-मन्भेन प्रकरेण 

नीवनानुपपत्तो चोरयन् ब्ाक्षणो न दण्ड्यः, किग्तु प्रायश्चित्तं ुर्यादिवर्थः | (विवाद्रलाकरः, 

३२८) 
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आपस्तम्बः [२-२७-१६-१७. 

` पुरुषे स्तेये भूम्यादान इति खान्यादाय बध्यः । चध्ुनिरोधश्रैतषुः 
ब्राह्मणस्य ॥ 

(स्वानि वस्तूनि 

बृहस्पतिः [२२ २६] 

टृ स्वाध्यायवांस्तेयी बन्धने रिर्हयते चिरम् । 

खामिने तद्धनं दाप्यः प्रायिन्तं चः कायते ॥ 

याह्नवस्कंयः [२ २७०] 
न्दे 9 [ क, क ¢ ण 4 

चौरं प्रदाप्यापहृतं पातयेद्विविषेवषेः । 
[क क, 

सचिहं ब्राह्मणं कृत्वा खराष्टाद्िपवासयत् ॥ 

विष्णुः (५, ८९-९०। 

[स्तनाः] सर्र एवापहूते" धनिकस्य दाप्याः । ततस्तेषापभिहितदण्ड- 

प्रयागः ॥ 

1. निरोधश्च तेषु-वि. र.) ३२८; "निरोधस््वेतेषु" इति हरदत्तपाठः (ध, २५९२) 

(1101 1४. €.) 

2. उ, बि, स, द् ४149. 13. (५) णु) 1111 11118 11 60071611. 

1]]1© 01116 1118.1118611}0{8 ४११--मसतेयं' सख्णदरणम् । | ए] तेषु [त्िषरु] बाह्मणेतरस्य 

वधः । बाक्षणस्य चकषुर्भिरोषने [ चक्षुरत्पाटनम् | । पतच [इद] अधमनाद्यणविषयम् [परम्| ॥ 

']\])18 @0101116111#+ 11 ४116 16241118 8110 11 1111111 1०६९1 ९{8) 18 

1121 2 विवादचिन्तामणि (प, १४२) धप 11116710018164 11110 ४16 {67 01 

1116 ५१५५१५५. 

8. त॒ 07 च (वि. र.» २३२६) 

4. एवमन्राद्यणम् । ब्राहमणं तु कथं कुय।त्-'सचिहम्' इत्यादि-(विश्बङूपः) 

५. ^1] #88. ९४९6]0{ स 0711६ स्तेनाः 6] 15 [ष्च € $द्रछ 

80 ©{४५त ४ वि. र. २२९. 

6, सवमपदुतं-मु. वि. स्रु.) २२. 

1. हुतं धन॑! इति 
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नरद्; [२१, 8] 

न त्वहोदानिविताथोरा थ्या राज्ञा ह्यनागमाः ^ 

सहोढान् सोपकरणान् क्षिपं राजा प्रमापयेत् ॥ 

'होदथोरखिङ्कं रोप्तादिः। 

अन्यायोपात्तवित्तत्वाद्धनमेषां मरासक्म् | 
भतस्तान् घातयेद्राजा नाथेदण्डेन दण्डयेत् ॥' 

कात्यायनः [८२३-८२६. 

मानवाः सयः एवाहुः सहोढानां भवासनम् । 

गौतमानामनिषठं तस्ागच्डेदाद्विगर्ितम् ॥ 

सहोदमसहादं वा तच्ागमिनसाहसमू । 

रहय विहमावे् सवेखेविभयोजयेत्" ॥ 

1. पनाक 8 ॥८द६ (२१) ६, 2. 223) 16५48 नापः 

न त्वदहोदान्विताश्वौरा वध्या राज्ञा अनागसः। 
सदोढान् स्तेयकरणात् क्षिप्रं चोरान्प्रशाश्येत् ॥ 

नारदीयमनुष॑दहिता (२१, ६६. प्र, १८२ |- 

लोप्लादिरदिताश्चोरा रज्ञा बध्या इ्यनागमम् । 

सष्टोढान् सोपकरणांश्नोरान् श्षिप्रं निवायेत् ॥ 

2. ह्यनागसः-वि. र. पाठः (३२६) 

3. शृद्धमनुः* इति मिताक्षरा [२, २७०] वि. र. ३२३०; घीरमिश्रोद्य (२, २७३, 
पू, ७२६- हति मनुस्रणात्"; विवादे चिन्तामणि, १४२-'नारद्; बि-'बृ" (४. ८. वृहस्पतिः) 

4. एतद्वाक्षणेतरचोरविषयम्-वि. र. ३३०. 
6. सवं-स, 

6. कत्प्राण्युच्छेदाद्विगा्दितम्-ति, र.) ३३०. 
7. निनियोजयेत्-च. 
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"अयःसन्दानयुप्रास्तु" मन्दभक्ता बङान्विताः। 

कुयु; कमाणि उपतेरामृयोरिति का शिकः ॥ 

परदेशाद्धतं द्रभ्यं बेदेयेन यदा भवेत् । 
गृहीता तस्य भतदूद्रव्यमदण्टं तं बिसजयेत् ॥ 

^तत्वागमितसाहसः” तत्वेन ज्ृ।पितं साहसं यध्यस तथा । (अयः 

सन्दानगुप्ताः' निगदबद्धाः । य (बरान्विताः' ते निगडबद्धा अल्पभक्ता सन्तः 

यावदायुपतेः कर्माणि युरिति योजना ॥' 

वसिष्ठः (१९, २८-३९। 

स्तनोऽनुपमवेश्ान्न दृष्यति । शद्धषारी सहोढो व्रगस॑पन्नथ व्यपदिष्स्तव- 

केषाम् | 

अस्यायेः-नानुपवेशमात्नेण स्तेनो भवति । किन्तु शद्गधारणनिपित्त- 
परन्तरेण शच्नधारी सहोढः दृतव्रणश्च दुष्यतीति ॥ 

1. अयस्सादनयुप्ताश्र ५)-स. 

‰. गुपाश्र-वि, र, 

8. बि 11४8 9 £४]) €।९९९1) गोतम 71 {€ 7781 810} &7त् तदूद्रग्यं 17) 

{116 86८0114 1111€ ° {76 1४६1 &101 ४; उ 01118 1]€ [1४61 {0 8101 ४8 

एप 168 ४6 (्जाप्रालााङ एलृ्7् 0 € फा88178 11168. 

4, 9. 3. द) ज &प स 8प्रङग ५16 0711#16व [न0ा8; वि, र.) 21568 91] 

पा 8088, 

4, अत्र काल्यायनवाभ्ये बृत्तखाध्यायवतः प्रवासनम् , तच्ुन्यस्य धनतः सर्व॑सखहरणै, 

निर्धनस्य ठ तथाविधस्य बम्धनादिकमभिप्रेतं, बाक्षणविषयै चेतत् । 'तत्वागमितखाहसं* तत्वेन 
आगमित शपितं साहसं चार्थम् । पूवं बखाम्विताः; सन्तः भयःखन्दानगुताः लोदनिगडबद्धाः 

मन्दमक्ताः कममात्रोपयिकवबलननकमोजनभाजः कमाणि ऊुयुरामरलयोरिति योजना ॥ (वि. र.+ 
३६१०) 

6. भ्यपदिष्टभकेषाम्-वि. र, ३३१, 
6. 'सष्टोढः' सग्गप्लः-वि,. र) २३१, 
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७० (घ) अथ चोरान्बेषणम् 

तत नारदः [ना, स्पृ, १७, १८; २१, <८-११] 
सहोदप्रहणास्स्तयं ण्हादेऽसस्युपभागतः । 

शङ्खा ऽत्वसन्ननेकाथ्यादनायग्ययतस्तथा ॥ 

“सहोढान् विभृशेच्चोरान् श्ृहीतपारेशङ्या । 
धनयोपधामिश्विल्ामिव्रेयुस्तथ्य यथा हिते॥ 

देक ग्रामं दिज्ञं नाम जाति वासं प्रतिश्रयम् । 
कृतकायसहायाश प्रष्टव्याः स्युर्मिश्ृ्य त ॥ 

वणसखराकारमदात् "ससान्दग्धनितेदनात् । 

अदेशकाठद्षटत्वानिवासस्य विशोधनात् ॥° 

असद्र्ययात पूवचौयादसत्संसगकारणात् । 
"लशरप्यनुगन्तव्या न होदेनेव फेवरम् ॥ 

, नारदीयमनुसंहिता-१५., १७; प्रकी .; ६८-७१. 

, होढमल्युपभोगतः, ना. स्म, २०६; हाट ऽसत्यतिमोगतः-ना, म. सहि. १६२. 

, स्वसजनेकत्वादम्यायग्ययतस्तथा-ना. स्म. २०६. 
. अष्टाटान् €1५.-ना. स्म्र., २२४; वि. र.) २२२; स. 

5. गृहीतान् यदि शङ्कया-ना. स्प्रु., २२४; गरदीत्वा परिशङ्या-ना. म. सं.) १८४; 

गृष्टीषयनिश्यङ्कया (१)-स. 

6. भयोपधामिश्चिम्ताभिव्रयुस्तथा यथाङ्तम्-ना. स्स्र.; ब्रयुः सत्यं यथा हि ते- 
ना. म. सं., १८४; तयोपघाभिश्चिलामिः-ि. र, ३२१. 

7. देशं कारुं दिश जाति नाम बा संप्रतिश्रयम्-ना. स्थर; देशं काकं तथा जातिं नाम 
रूपं प्रतिश्रयम्-ना. म. स. 

8. कृतयं कमक्ररा वा स्युः प्रष्टव्यास्ते विनिग्रहे-ना, म्भ. : कयं कम॑ सहायांश्च प्रष्टव्याः 
स्युनिग्धत-ना. भ. सं.; सहायास्नु €।८., वि. र., ३३२. 

9. संसदि त्वनिवेदनात्-ना, स्म.; सम्दिग्धविनिवेदनात्-वि. र, 

10. निवासस्याप्यविशोषनात्-ना. स्स; वासस्याप्यविशोघनात्-ना. म. स.; निबा- 
सस्याविशोधनात्-वि. र., 211त् स, 

11. लेख्यैरप्यवगन्तव्या-ना. स्मु., वि. र., २२३१. 

+‡>* (2 {£= ।-~ 



५७४ शस्यकर्पतंशः [७० 

 (होढः' लोष्ठम् । "उपभोगतः असति ह हो अपहूतद्रव्यस्यासाधा- 
रणस्य प्रकारान्तरेणासंमवास्रपनैः कथूरादेरुपभोगदशेनेन स्तयं ब्ेयम् । 
'असन्ननेकाथ्यात्"--*असनलनैः दूतमद्यपानाधापक्तंः सहैककायत्वात् । 
(उपाधिभिः चित्राभिः" उपायैः नानाविधैः । 

याङ्गवरक्यः [२ २२६-२२८] 
^ भ ट, ऋ ० च, छ 2 

्राहकेगरह्यते चोरो लोप्त्रणाथ पदेन बाः । 
पूयेकमौपराधी च तथा चाश्ुद्धवासकःः ॥ 

अन्येऽपि शङ्कया ग्रा्चा नापरजालयादि निहवैः । 
ग्रूतस्रीपानसक्ताश्च भिन्नश॒स्कष्लसखराः' ॥ 

परद्रग्यग्रहाणां च पृच्छका गूढचारिणः। 

निराया व्ययवन्तश्च विनष्द्रगव्यविक्रयाः॥ 
@ ~ (~ (4 

प्राहकैशृद्यत चोर इति । ग्राहकेश्वारोऽयमिति निर्दिष्टः सन्. गृीतव्य 
इत्ययः । "पदेन नाशदेश्ञादारभ्य चोरादिपादरविम्बान्रुसारेण । “अशुद्ध 
वासकः, अविन्नातवासस्थानः। (विनष्ट्र्यविक्रयाः) मभ्नस्य ङुण्टखदेर्वि- 

ऋयकारिणः। 

नारदः [१७, २२-२६] 

गवादिषु प्रणषटषु द्रव्यषुपहतेषुः च । 

पादेनान्वेषणः कुयुरामूखत्तद्िरो जनाः ॥ 

1. होढ सप्युपयोगतः- तरि, स. 

2. च-द. 

3. "पदेन" हरणदेशादारम्य पादविम्बानुसरिण | "अश्चुद्धवासकः' अपरिचितदेश्चवासः। 

(वि. ₹., २२३) | "लोष्तरेण' अपहृतद्रव्येण । (विश्वरू?ः) 

4. स्वनाः-स, 

5. द्रव्येष्वपटहने षु-ज, चि, मु. ना. स्श्ु., २०७; घि. र. ३३३. 

6. पदस्यान्वेषणं-मु. ना. स्शु.; पदे नान्वेष्णं-; पदेरम्वेषर्ण-ज. 
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ग्रामे वने विनीते वा यत्न तभिपतेर्पदयम् । 
बोदग्यं तद्धबेत्तेन न चेस्सोऽन्यन्न' तन्नयेत् ॥ 

पादेः प्रमूदे मत्रे बा विषमत्वालनासितिके | 
यस्त्वासन्नतसे ग्रामो व्रजो बा तत्र पातयेत् ॥ 

समेऽध्वनि' द्रयोयेत्र स्तेनप्रायोऽशुचिनेनः। 
¢ धू च । [| छ ध 

पुवापरापेष्दृ्टो वा संषष्टो वा वुरासभमिः॥ 

नैबान्तरि्षान्न दिगो न सपुदरान्न चान्यतः) 

दस्यवः सम्परवतेन्ते तस्मादेवं परशस्पयेत् ॥ 
क, क (ग 0 

प्रापेष्वन्षेषणं इुयुश्वण्डाखवधकफादयः । 

रातिसश्चारिणो ये च बहिः ढुगुबेहिश्चराः॥ 

'समेऽध्वनि?? तुरयमार्गे । द्वयोः! ग्रामयोः । सस्तिनप्रायः' चौरबहुछः । 

परए + @ £< +~ 

~ मुः (९, २३४-२३६] 
समभाप्रपापपज्ञाटवेशमद्राभ्विक्रयाः । 

चतुष्पथाश्रैयरक्षाः° समाजाः परे्तणानि च ॥ 

जीर्णोद्यानान्यरण्यानि कारुकावेहनानि च | 
शून्यानि चाप्यगाराणि वनान्युपवनानि च ॥ 

, विविक्ते-मु. ना. द्रु.) २०७. 

, न चेत्सोऽग्यलल-स, मु. ना. स्मर. वि. र. ३३३; न चेत्सोऽप्यश्र-उ, 

, पदे-ख, परु. ना. स्छ., थि. र. १३५. 

. सीमाष्वनि-}3. प.) वि. र., २२४. 

. दष्टो वा-वि. र.) २३३४. 

6. (1118 &10]२ 18 0188111 11) 0४ वनङ्कह दत्ता त 7 
नारदौयमनुसंहिता, ए प† 18 28९119९0 1० ८६१९ ॥़ भपराकं [८५०] 9180. 

4. 

8. 

9, 

सीमाध्वनि-8. ५.; १०९8 1101 # 7 का #6€ (लनपरल भक. 

दरवोमगयोः-उ. 
न्चेत्यब्क्षाः' प्रोढपादपाः (वि. र. ३३५) 
69 
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एवंविषान्टृपो देशान् गुस्मेः स्थावरजङ्गमैः | 
तस्करपतिवेधाय चारेथाप्यतुचारयेत् । 

'अपूपश्ारः कन्दुकगृहम् । वेशः) बेश्याग्रहम् । कारुकावेशनानि, 
शरिरपक्ाहाः । शुखेः' पदातिसमृहैः । (स्थावरजङ्गमैः एकस्थानस्थितेः 
प्रचारिभिः। 

नारदः 

"विचितेशारयेचारेशरग्रहणतत्परः । 
तथाः चान्ये प्रणिहिताः धद्धयाध्ितवादिनः॥ 

चारा! ्यरसाहयेयुस्तान् तस्करान् पूवरस्कराः | 
ऽअन्नपानमहादानेः समाजोस्सवदक्षनेः ।¦ 

6 चै (^ = रे) 9. #। 

तथा श्शोयापदेशेध इयुस्तेषां "समागमम् । 
भ्य ते नोपसपेन्ति श्वारेः प्रणिहितैरपि ॥ 

"0तेऽपि स्युः सद्दातव्याः सपुत्रज्ञातिबान्धवाः | 

"यांस्तत्र चौरान् गृक्णायात्तान्विराख्य'" निबध्य च ॥ 

1. नारदमनुसंहिता-(प्रकीण) १९, ६०-६५. {11५ ९९1६6 816 101 {४९९ 
17) ५4011$*8 नारदस्मरति 

9. चारविंचेयान्येतानि-ना. म. स., १८२. 

8. तयेवाग्ये-ना. म. सं. 4. चोरा-ना.म. स्र, 

९. भन्नपानमहादानेः-ना. म. सं.; अ्थदानेः महादानेः-वि. र. ३३५; अस्पपान- 
महादानः-उ. 

6. चौरोपदेशेश्-चि, र., ३३५. 7. प्रसपणम्-ना, म. सल. 
8. ये तल-ना. म. स.; चि. र., ३३५. 

9. सृताः प्रणिहिता अपि-ना. म. स. 

10. तेऽभिसुत्य ग्रहीतव्याः सपुचपञ्चबाम्ध्वाः-ना. म. स. 

11. तांस्तत्र-वि. र, ३२५. 

12. तानाताक्य निबभ्य च-ना. म. सं.; तान् िभाव्य विलयोच्च चकि. र; ३३५; 
तान् विताञ्य बिडग्न्य च-स. 
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"अवघुष्य च सवेव्र हन्याषित्रबपेन तु । 
अचौरा अपि दृश्यन्ते चोरे; सह समागताः ॥ 

भ्यदस्छया नेव ठु तान् तरपो दण्डेन संस्पृशेत् । 

कात्यायनः [८ ११। 

अन्यदस्तात्परिध्रष्मकामादृद्र्त भुवि । 

चोरेण वा परिक्षिप्तं यनाष्टोप्तं परीक्षयेत् ॥ 

नारदः" 

द्स्युदत्ते यदि नरे शङ स्यात्तरकरेऽपि वा । 

यदि स्पृश्येत रेगेनः कायः स्याच्छपयं ततः ॥ 

(केशेन युक्तटेशेन मुखशोषादिना । 

याक्तवरक्यः [२, २६९. 

गहीतः शङ्या चौये° "आत्मानं चेन्न शोधयेत् । 
दापयित्वा हृतं द्रभ्यं चोरदण्डेन दण्डयेत् ॥ 

कात्यायनः (८२१) 
दः * ल न्मे च 

भचौराहापितं द्रव्यं चौरान्वेषणतत्परेः । 
उपरुन्धे कभेरंस्ते द्दिगुणं तन्न दापयेत् ॥ 

. भवधुष्य-ना. म. सं.) १८३; वि. र.) ३३५; स; अवदटुष्य-उ, 

. बध्यात्-ना. म. स. 

. यादच्छिकान् नेव ठ तान् राजा दण्डन शाष्येत्-ना. म. सं. १८३. 
ना. म. सं. १९, ७२ प. १८५); २१, १२ (प्र. २२४) 

, लेश्चेन' युक्तिलेशेन मुखशाषणादिना (वि, र.) ३३६) 

. शङ्कया चोर्ये-ष; विश्बङ्पपाटश्र. 
7. यचात्मानं न शोधयेत्-ि, र पाठः (३३६); नात्मानं चेिश्योधयेत्-(विभ्बङ्पः) 

ॐ €र ५ € £ +~ 
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७० (इः) अथ स्तिनातिदेश्राः" 

तत पद्यु; (९; २७९१; २७८] 

प्रापेष्वपि च ये केविचोरा्णां भ्मक्ष्यद्।यक्राः 
भाण्डावकारदाश्च॑व सर्वास्तानमिषातयेत्ः ॥ 

अभिदान् भक्तदांधैव तथा शल्ञावरकाशदान् । 
सन्निषापूध मोपस्य दनम्याश्चौर्ानितरे्वरः ।5 

°पोषस्य' अपहूतद्रस्यस्य | 

याङ्गबरक्यः [२ २४५६] 

भक्ताव्रकाशागन्युदकषन्तापकरणग्ययान् । 

कृता चौरस्य हन्ठ्ुवा जानतो दण्ड उत्तमः ! 

(भक्तम्) अश्रनम् । 'अ्रकाशोः निवासस्थानम् । (अभिः शीतापनो- 
दाद्यथेः । "उदक" तृषितस्य । नन्तः" चौर्यप्रकारोपदेशः । (उपकरणं चौ- 
साधनम् । “व्ययः अपहारायं देशान्तरं गच्छतः पाथेयम् ।' 

नारदः [ना, स्पृ, १७, १९; २१, १४] 

भक्तावकारदातारः स्तेनानां मे प्रसपेताम् । 

. स्तेनातिदेशः-ज, द्, 

, भक्तदायकाः-स; षि. र. ३२६; मधातिथिपारश्च 

. सर्वास्तानपि पातयेत्-स. 

, चोरानिवेश्वरः-नि, जः स; चोरमिवेश्रः-मेधाक्तियिः; चराणि वेश्वरः-उ-. 
5. अभ्रिदाः शीतापनोदनाथ्य येऽभिं ददति। शलनं कतरिक।दि | मोषसय स्निधातारः 

कर्तारः-(मेघातिथिः) अभिश्चायानुकूलः (वि. र., ३२३७) 
6. मोष्यस्य-उ, 

7. “उदकं” चारोपष्टम्भकमिति वि, र., ३२३७. 
8. पायेषदानम्-1. 4. 

9. ना. म, सं. १५, १८ (पए. १६२); १९, ७४- 
भक्तावकाशद्ातारः सेनानां ये प्रसप॑ताम्। 
दात्त च य उपेक्षन्ते तेऽपि तदोषमागिनः । [१५, १८] 

+ < 2 +~ 
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शक्तायथ य उपेक्षन्तेः तेऽपि तरोषभागिनः॥ 

आहा ग्रकादशकरास्तथा चान्तरदायकाः 

समटण्टाः स्मृताः स्वये च प्रच्छाद्यान्त तान् ॥ 

कात्यायनः [८२७] 

चौराणां भक्तदा ये स्युस्तथाग्युदकदायकाः | 

करेतारपेव भाण्डानां प्रतिग्रहण एव च| 

सपदण्दास्स्पृताष्टनेये च प्रच्छादयन्ति तान् ॥ 

हन्यादिलययु्ा विष्णुः [५, १६-१७] 
प्रस्य तस्कराणां चात्कादभक्तपदांध । अन्यत राजाश्नक्तेः + 

मनुः (<) २५०; ९) २७२) २५७४ | 

योऽदत्तादायिनो इस्ताटप्य्येन ब्राह्मणो घनप् | 

1. ये उपेश्चन्ते-स, 

. उपेश्चन्ते-वि, ज; उश्चिपन्ते-च. 

8. आवासदा देशिकश्च तयेवोतरदायका; --ना. स्मर, २१, १३ [२२४]; भागबद्ा 

देशिकदाः तयेवाम्तरदायकाः--ना. म. सं. २१, ७२; (आवाषदा) आमेतदः देराकाश्च तये- 

वान्तरदायकाः-ष, ज, 

4. चौराणां भक्तदा ये स्युस्तयाग्नयुदकद्।यकाः | 

आजारदा देदिकाश्च तेवोत्तरद'यक्राः ॥ 
्रेतारश्रैव भाण्डानां प्रतिग्रहण एब च। 

समदण्डाः स्मृतास्तु तेये चप्रच्छाश्यन्ति तान् ॥ 

[इति नार्दस्प्रतिः, २९, १२; १४ (ध. २२४); ना. म. जिता, १९, ७३-७४]. 0101111 
1116 8600110 11116) 1116 {11766 111168 976 48९11060 {० कात्यायन ए परा्र- 

माधवीय (. 446). {1716 1046 प्रक 198 11४46 न 28611106 11166 [11168 81४0 

10 नारद् 1051680 0 कात्यायन, 

9. राजशरेश्वोरनिवारणे न शक्तिसदा अमनिवासिनां आत्मत्राणाय चौरादिरश्चणे$पि न 
वथ इयथः । (वैजयन्ती); राना येत् चौरनिराकरणाप्रभविष्णुस्तदा सरश्षणाय चौरभक्तादि- 
दानेऽपि न दोष इव्यय: । (वि. र. ३३८) 
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याजनाध्यापनेनापि" यथा स्तेनस्तयेन सः ॥ 

राध राशाधिङृतान् सामन्ततरिव श्वोदितान् | 

उपधातेषुः सध्यस्थांरििष्यांश्चोरानिव दतम् ॥ 

ग्रपघति “हिराभङ्गे पयि भोषादिदभने | 
शक्तितो नाभिधावन्तो निवास्य; सपरिच्छदाः ॥ 

'अदत्तादायिनः' चौरस्य । ग्र उलयादि--रश।धि्तान् प्रामवासिनश 

प्रजानां चौरादिभिः उपघातिषु क्रियमाणेषु पध्यस्थातरुपेक्षकान् चौरानिवः 
दण्दयेदिल्यथः । दिणाभङ्गः' परम्षेत्रःसमपस्यनाशनमिति मेषातिथिः॥ 

'मोषादिदशेनेः अपहतद्र्यद शने ।॥ 

1. ध्यापनेनेव-उ. 

2. देश्रितान्-1. च. वि. र, ३३९. 

8. अम्यागतेधु-स, उ, त्रि. र. उपषघातेपू-ज, 

4. (इढाभद्धे' ध्ति गोचिन्दरानपाटः; प्दिताभष्ेः इति कुलकः; 'हिडाभङ्गे' इति 

राघबानन्दः; हितामद्धे इति नि. र. ३३९ "हिताभङ्गे `सस्यानुकरूरुजलबन्भविदारणे' इति 

चि. र.; जलमसेतुमद्गे इ कुक. (0४111 ःपद्ध]2"8 ९0 ापाला{ढाफ 18 1084 

2.{{€7 1, “1. | 

५. मोषामिमदने-स. 

6. चोरवत्-वि, ज. 

7. ग्रामद्ण्ठने तस्करादिमिः क्रियमणि 'दिताभङ्केः जलसेवुभङ्गे नाते, कषेल्लोत्पनरसस्य- 

नाशचनबृतिमङ्खे च इति मेधातिथिः । (ङुह्धकः). 116 25826 171 (९811070 18 

11881110 111 116 ९व॥6:)8 [ताप कपः 06 02512 ° ‰{6त7 द्वध 

$ ४, पि. पद्वाता1 त). 1050) कप्त सा तरपदुहकता व (वा, 314). 

[7 {1€8€ €त्{10718 11६८८ 18 10 ९ प्रातराश 01 116 ९४6 ९7868 

11९1916ृ $ [1८८९7१४ कष्ण, [13 27 व्वात् गण एप 11068 णा 

11181 81019 1181 

8. श्रामघति, प्रामोपद्रवे, हिताभङ्गे" सस्यानुदूकनल्बम्धविदारणे, “मोषामिदशने' 
मृष्यमाणदशने, 'शक्तितोऽनमिधाकन्तोः गनिवास्याः' सदर याजयितभ्याः, "सपरिच्छदाः 

सपरिनाराः । (धि. र.; ३३९) 
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अथ बणेतः स्तेयविशेषः 

तत्त मतुः [८) २२७२३२८] 

अष्टापथं हि शूद्रस्य स्तेयी भवति किरिमषम् | 

षोदरोव ठु वेश्यस्य दरा विशत् प्षलियस्यतु ॥ 

ब्राह्मणस्य चतुःषष्टिः पतै वापि शतं भवेत् । 

काल्यायनः [५८५] 

येन दोषेण शुद्रस्य दष्टो भवति पमतः 

तेन विदटृक्षत्वदित्राणां "दगुणः द्विगुणो भवेत् ॥ 

५० (च) अथ स्तनाडामे दतदानम् 

तत्ापस्तम्नः [२-२६) ४-८ | 

ग्रामेषु नगरषु चाऽऽयान् युवन् सत्वशीखान् प्रजायुक्षये निदध्यात् । 
तेषां पुरुषास्तयागुणा एव स्युः । सवतो भोजने नगरं तस्करेभ्यो रक्ष्यम् । 
कोशो ग्रामभ्यः। तत यन्पृष्यतेः नंस्तत्परतिदाप्यमू । 

1. चतुष्पर्टिपूणं चापि-वि; चृष्वटिसदोषगुणवद्धि च-स. 

2. चतुः पणं (?)-उ, ष्टिः पूण चापि गर्त-स. 

8. 'तदोषगुणविद्धि सः इति हंत्वभिधानात् विडुषां दण्डोऽयम् । यत्र खलजन एक॑ 
काप।पण दाप्यते तत्र विद्धान् शद्राऽषटगुणम् | अष्टमिः भपश्चते संबध्यते [इति अ्टपधम् || 
एवं तदेव द्विगुणं बेश्यस्य--सदि “क्षाद्ध्ययनङ्ञानयोरधिङृतः; शूद्रस्तु कयचिद्राक्षणापाभित- 
तत्संगत्या कियदपि शास्यति । श्चत्रियस्तु रश्चाधिकारदोष्रण समने विद्वस्ने ततोऽपि द्विगुणं 
दण्ड्यते । ब्ाक्लणोऽपि दण्डविधों न तृप्यति। चतुःषट्टसितमष्टविंद्यं वा शतमिति। तस्यहि 
प्रवचनमुषदेष्त्वं वाधिकं च--यतो रश्चा ततो भवेत् । प्राङ्कतजनस्य तियकूप्रल्यस्य कोऽपराधः । 
कि ५ त ~ 3 = तंज 

भविद्वांखो रुणदोषानमिश् अकाय प्रव्रतम्ते । विद्वानपि तथ॑न चेद्रतंत हन्त दतं जगत्, तृतीयस्य 
दचिक्षितुरमावात् । तदुक्तं “द्रौ लोकविश्चतो राजा ब्राह्मणश्च वहुशवुतः” [गौतमः, ८, १] इति ॥ 
(मेधातिथिः) 

4. द्विगुणेर्दिगुणो भवेत्-स. 
९. तलं यम्पूषितम्-13. 4.; तत्त यन्रूयै ते-र. 
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काल्यायननारदां [का.) ८१३; नार, २१, १८1 

"हेषु रुषितं राजा र)रप्राहास्तु दाषयेव् । 
आरक्षकांस्तु दिक्पारुन् यदि चौरो न उभ्यते॥ 

याद्गबरक्यः [>, >२७१-२.७२। 

श्वातितेऽपहूते दोषो प्रामभपूरनिगते । 
वियौीतभरेस्त पथि रौरोद्धपैरवीतकरे ॥ 

'स्वसील्नि ददयादग्रापरस्तु पद् वा यत्र गच्छति । 

पञ्चग्रामी बहिः^कृष्ठादशग्राम्यथवा पनः॥ 

(चौरोद्धतैः' चौररक्षानियुक्तस्य । 'भनीतके' "विवीतव्यतिरिक्ते पेत्रादौ । 
'बहिःकृष्टात्' कपेणप्रदेशादन्यत्र यदपहुते तत्यश्चग्रापमिरिता दधुः । सनि- 
पानापेक्षया दशग्रापीति विकरः । 

नारदः [२१९) १६.९४७] 

गोचरे यस्य प्रुष्येत तेन चौरः परयन्नतः | 
धृग्यो दाप्योऽन्यथा मोषं पदं यदि न निगतम् ॥ 

निगेते तु 'यदेतस्मान्न चेदन्यत्न पातितप्र् । 
सामन्तान्मागपालांश्च दिद्पालांश्रैव दापयेत् ॥ 

1. गे त॒ ४14 अरक्षक्रान्-सपरकं, ८५४४. "आरक्षकाः प्रामरक्षानियुक्तः । 

('दिकूपालः"” देशपतिः । (वि. र. २३४६) 

2. घातितापदत इति विश्बङ्पपाटः 

2. यन्न द्विपद चतष्पदाश्चनबरतं सञ्चरति सा स्वसीमा । (विश्वरूपः) 

4. बहिः क्रोरात्", इति भिरगश्चरा-सिक्रद्र्ल्ाकर (पृ. २४२)-प,ठटः | "बहिः 

कष्टात्, इति विश्यङूपः। 

५, रश्चाविध्यधिरिक्ते क्षेत्रादो-13. च. 

6. भृग्या-दति मु. ना. स्श्च., २२५. 

7. यदा यसिच्नष्ेऽन्यन्न न पातयेत् । (मु. ना. स्म.) 
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काल्यायमः [८१४] 

ग्रामान्ते हु हृतं द्रव्यं प्रामाध्यक्षं प्रदापयेत् । 

निवीते खामिना देयं श्वोरोद्धतो ऽविवीतके ॥ 

विष्णुः [३, ६६ ६७] 

चौरापहतं धनमवाप्य सवेमेव सवेवर्गेभ्यो दश्यात् । अनवाप्य खको- 

शञदेष दथाद् । 

कालयायनः [८१५] 

सखदेशे यस्य यत्किञ्चित् हृतं देयं त्रषेण सत् । 

गरह्णीयात्तस्रयं नष्ट पाप्तमन्विष्य पािषः ॥ 

नारदकालयायनौ [ना, २१, २१; का, ८१६] 

चौरहृतं भयन्नेन स्वरूपं" प्रतिपादयेत् । 
तदभात्रे त्रु मुरं स्यादन्यथा फिखिविषी त्रषः ॥ 

कालयायनः [८१७] 
यः ष्) भ, ^~ 6 = क 

लब्धे त्रु चारे यदि व्राः पोषस्तस्मान्न कभ्यने। 

दद्यात्तमथवा चारं दापयेत्तुः ययनः । 

` प्रामान्तेषु-वि. र., ३४२ ग्रामान्तरे -(भपराकेः) 

, चोरोद्धता त्ववीतके-वि. र.; चोरोद्तां विवीतके इति अपरार्कः, ८४४. 

, श्नृपेण तु, इति अपराकः. 

, चौरहृतं प्रपयेव सस्पं-मु. ना. स्म. २२५. 
 स्यादण्डं दाप्यश्च तत्छमम्-मु. ना. स्म. 

, लम्धे च चोरे यदि च-वि. र, ३५३. 

7. दाषमेद्रा-इति वि. र. 8.4. ज; चोरंवा घनं वा इति विकद्पः-वि, र, ३४३; 

दाषयेनु-ख. 

ॐ ध ॐ < £< ^~ 

10 
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तस्िशवेदाप्यमानानां भवेन्मोषे तु संशयः । 

परषितः शपथान् दाप्यो बन्धुभिवापि प्रोधयेत् ॥ 

यस्नादपहताद्वभ्यं द्रव्यात्लस्पं तु खामिना । 

तच्छेषमाप्नुयात्तस्ासलये खामिना कृन ॥ 

यात्नबस्कयः [२, १७२-१७४] 
> (> =. > ौ प शौल्किकः° स्थानपारवो नषए्ापटूतमाहूतमः । 

अधीत बन्सरात्खामी हरेत परतो रपः ॥ 

पणानेकशफ दध्याचतुरः पश्च मातुषे । 
चै भ + ५ 

पहिपोष्मवां दरा द्रा पादं पादमजातिकं ॥ 

५।एकशफे अन्वादी प्रणएाधिगते खामी रज्ञे रत्षणनिमिक्तं “चतुरः 

पणान् दचात् । 

गौतमः [१०, ३५-२३७] 

ध्रणषमखामिकमयिगम्य राप्ते परत्रयुः | विख्याप्य सेवत्सरं राघ्ना र्यम् 

उध्वेमधिगन्तुशतुर्यं रागः शेषम् ॥ 

1, ^) धाता] (८४४) 28611008 11686 ४८8९8 10 काद्यायन, 9110 

[6 1४९९ 9८6 ऋलृपर्तवल्त वट्ल्छावाष्ठोक वा 0. १. 8168 

6011661}01; वि. र. 086110५8 {7160 10 ब्ृद्धमनु; उ 16४08 वृद्धः, 

2. शोरिकैः-द. 
8. माहृते-द. 

4. अर्वाक् संवत्सरात्-7. व. स, विश्वरूपः, यपराकः, म्रिताक्षरा; सर्वा षा 
वत्सरात्-न, 

¢. मिताक्षरा--'"एक्यफे अश्वादो प्रनष्टाभिगते तत्लामी राज्ञे रघ्षणनिमित्तं चठुरः 

पणान् दयात् ।; (एकश्चफे एकलुरे अश्वादों इति यावत् । पणान् चतुर इत्यन्वयः ।' 

वि, ₹,१ ३४५. 

6. प्रणष्टखाभिकम्-नि. 
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मनुः [८, २१९-२४] 

पमेदमिति यो ब्रृयात्सोऽत्ुयोञ्यो" यथाविषि । 
सवाय रूपसख्यादीन् खामी तदद्रन्यपहेतिः ॥ 

अवेदयं॑स्तुः नष्टस्य देशं कारं च तत्वतः! | 

वरी रूपं परमाणं च तरसमरं दण्डमहेतिः ॥ 

आददीताथ षडमागं प्रणष्टाधिगतान्तृषः। 

दशमं द्वादशं वापि सतां धमेमनुस्मरन् ॥ 

परणष्टाधिमतं दर्यं तिषठदक्तेरपिष्ठितम् । 
यांस्तत्र चोरान् गह्वीयात्तान् रामेन श्वातयेत् ॥ 

(इभेन! हस्तिना । 

आपस्तम्बः (२, २८) ८-१०] 

भमादादरण्ये परू चुत्छष्टान् प्राममानौय खामिभ्यो विषजेत् । पुनः 
प्रमादे सङृदवरुध्य । तदृध्वै न सूरत् । 

धन सूर्षेत्" नाहरणं कृयादित्यथेः" ॥ 
ध क = © 

इति एूल्यकरपतरा व्यवहारकाण्ड स्तयपवे । 

1. सोऽनुशोध्यः-बि. 

2. यः कथ्िदागत्य (ममेदं ' सं द्रग्यमिति भ्रूयात् सोऽनुयोज्यो यथाविधि? । अनुयोज्यः 
प्न्य इत्यथैः । स यदि संवादयति `रूपसंख्यादीन्' (तद्दरव्यमहति' स्वीकर्ठ॑म् । (मेधातिथिः) 

8. अवेदयानो-मेधातिधिः 
4. कालन्तयेव च-द. 
$, (तत्वतः? परमाथतः । "वणे" शु्कादिकम् । रूपं" परटीशारकयुगं वेत्यादिकमाकारम् | 

'प्रमा्णै" पञ्चहस्तायामं सत्टस्तमातं वा-(मेधातिथिः) 
6. ताडयेत्-1. थ. 
7. "न सज्येत' इति वि. र. पाठः | नाऽऽदरं कुयात्-8. य. ख; न हरणं कुयात्- 

4. 9. 18.; (न सूच॑त्” नाद्रियेत इति उज्ज्वला (घर. २९५, काश्षीकोश); “न ऊर्ध्वं गदयेत्" 
नाद्रतं कु्ात्-उ. 

8. इति महाराजाधिराजशभीमद्रोविन्द चण््रदेवमक्टासान्धिविप्रहिकेण मद्रद्ृदयधरात्मजेन 
भड्भीमक्वक्ष्मीषरेण निरचिते कृतयकर्पतरो व्यवहारकाण्डे सेयं ॥-3. 2. (9), ष. 
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अथ साहसम् 

तत्र नारदः 
मनुष्यमारणं चौथ" परदाराभिमरेनम् । 
भ्वारुष्यपरुभयं चेति साहसं पश्चधा स्मृतम् ॥ 

सदसा क्रियते कमे यक्कि्िद्धरदपितैः । 
तत्साहसमिति भक्तं सहो परमिहीस्यते ॥ 

+तस्थैव मेदः सेयं स्याद्विरेषपस्ततर दयते । 
आधिः साहसमाक्रम्य स्तेयपाथिश्छगेन त् ॥ 

तत्पुनल्िविधं पाक्तिः प्रथमं मध्यम तथा | 

उत्तमं चेति शासेषु तस्योक्तं लक्षणं पृथक् ॥ 

फठपूरोदकादीनां तेत्लोपकरणस्य च । 

धमङ्गाप्रेपावमदाचैः" परथमं सादय स्पृतम् 

1, नारदस्मूति (८१. 4०11#)) १७; २, १, ३-६; नारदीयमनुसंहिता, १४, १-५ 

(101) ध6 8660110 ४९1४५ 01) १8108). 1116 18 810] 18 101 ५8५९0 

111 ना, म, स. पा "€ 1८४ {५1108 1115 16९61181011. 

2. सेयं परदाराभिमशेनम्) इति धु. ना. स्म. (1५1) 
2. पार्यं द्विविषं शेयं साहसं च चतुविघम्-1/10, 
4, ^, 9. 2.) त ज [लम € त्18 अणा [ल्ट (ना, स्स. १७, 

१२; ना. म, सं., १४, ११, वि. र. ३४८]; ज 1011 वए्लाा0८8 प्र€ 8०४ ४0 

मनु, 811 1८1८5 10 1४ 2, ८०प्रप्रला{ ऋ]7ल]ा = 86618 {0 76186 {0 £ 

पीडनं यत्तत्वादसम् । दटेन तदश्ने.-.न आधिः यत्पीडनं तत्सेयमिययः। बिवादरताकर 

0071]7161५8 ॥118 &]५1य (ध. ३४८) ४ ५ 11211-४०86-- माक्रम्य रक्षितु्ञनि स्वेन 

नवे वलेन वा, ए}11€]1 18 1101 [0प्रात् 111 ल्ल्य 1८८6ा18101 ०9 नारदस्परति, 

४. शेयम्-101५. 

6. भङ्गाक्चपोपमदचैः- 701.) वि. र.) ३४७ 19०8 101] 1620708. 
7. 'भङ्गः' फलादिखस्पनाशनम् । "आक्षेपः' आक्रोशः, वाक्तिरस्करणमभिति यावत् । 

अपदः; सखरूपावयेषेण पीडनम् । (ववहारप्रकाश्चः) ४९९) 
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वासःपश्वन्नपानानां रहोपकरणस्य च । 

एनेनेव प्रकारेण मध्यमं साहसं स्पृतम् ॥ 

"व्यापादो विषरशस्राचैः "परदारपषणम् । 
प्राणोपरोध यचान्यदुक्तपुचमस!हसम् ॥ 

परुः [८) ३२२] 

स्यात्साहसं त्वन्वयवत्मसभं कमे यत्कृतम्? । 

बहस्पतिः [२३) ३; ८-८] 

ही नमध्यात्तमस्वेन तिविधं तत्मङीरतितम् । 

द्रव्यापक्षा दपस्तत्र रथमा मध्य उत्तमः॥ 

्षेलोपदरणं सेवं पुष्पमूृलफरानि च । 

विनाशयन् हरन् दण्ड्यः शताद्यमन्रुर्पतः ॥ 

पशुबस्लाम्नपानानि गरहापकरणं तथा | 

हिंसयन् चोरवहाप्यो द्िशताद्यं दमं तथा ॥ 

ख पुंस।' हेमरनानि देवविप्रधनं तथा । 

कोशेयं चोचमद्रव्यमेषां मूर्यत्तमो दमः ॥ 

द्वियुणो वा करपनीयः पुरुषापेक्षया दषे; । 

हन्ता च पातनीय; स्याखसङ्गविनिदत्तयेः ॥ 

1. ग्यापारो-द. 

2. परदाराभिमशनम्-स. 

8. निरन्वयं भवेत्सतेयं कृत्वापञ्ययते च यत् ॥ अयमयः--यत्र रक्षकसमक्षमेव हियते अणौ 

सान्वयो ऽपहारः सा्ट्सम् । यत्र व॒ रक्चकासमक्षे परद्रव्यं गदीत्वापलापः क्रियते तत्स्ेयम् | 
मनुरपि नारदेन सकार्यं एव ॥ (वि. र., ३४८) 

4. प्रथमोत्तममध्यमाः-उ. 

5. पुंगो-ज, ^. 8. ‰.; खरीपुंसो मणिरतानि-स. 
6. प्रसङ्गप्रघन तथा-बि) उ. 
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पाहसानुहत्ता नारदः [१७, ७.८] 

तस्य दण्डः क्रियापेक्षः प्रथमस्य क्षतावरः| 

मध्यमस्य तु वास्नतेहष्टः पश्चसतावरः ॥ 

"नधः सवेखहरणं पुरान्निवा सनाङ्गने । 
तट् ङ्गच्छद इत्युक्ता दण्ड उत्तमसाहसः ॥ 

याज्ञवल्कयः [२, २३०; २२३. 

सामान्यद्रव्यप्रसभहरणात्वादस स्मरतम् | 

तन्पूस्यादद्िगुणो दण्डो निहते च चतुगणः" ॥ 
क 

अभिघति तथा भेदे छेदे कृख्यावपातने । 

पणान् दाप्यः पञ्चदश विज्ञ तद्रययं तथाः ॥ 

(सापान्य' नानाखामिकं द्रव्यम्" । 

पनुः (८, २८८- २८९. 

द्रव्याणि हिस्याद्रो यस्य ज्ञानतोजज्ञानतोऽपि वा| 

स तस्यात्पादयेचुष्ट “राज्ञा दण्ड्यश्च तत्समम् ॥ 

1, 7. च. 01111४8 ॥118 5101४; "उत्तमसाहसे इति ना. म. सं.) १६०, ना. स्नु. 

२०५, वि. र,, ३५०) मिताक्षरा [२, २३०]; ना. स्घ्रू. 114 मिताक्षरा 103 ४ 

1181-१९186--उत्तमे साहसे दण्डः सष्टस्तावर इष्यते । 

2. सामान्यं द्रव्ये दयोयेदन्यतरेण प्रसमं प्रसष्यान्यतरं परिभूयापहियते तत् स्तेयमपि प्रसद्य 

हरणात् साहसमिति स्पृतं महर्षिभियंसात् तस्मान्न तत्र स्तेयदण्डः; । किन्ति अपहुतद्रन्यमूस्या- 

द्द्विगुणः सादसिकदण्ड इत्यभिप्रायः ।-- (विश्वरूपः) 

8. प्रातिवेशिकर्दाणां दोरास्म्यात् पाषाणादिनाभिषाति कृते पञ्च पणान् दाप्यः | तथा 

मेदेऽभि घातखन्त्रासाजति द्च.पणान् दाप्यः। छेदने त॒ तददेधीमावे ऊुड्यावपातने वा बिंयतिम्। 
प्यय॑ तु व्यापन्नसमाभानायं गृहिणे दवात् ।--(िश्वङूपः) 

4. राशे दधा तत्समम्-स, वि. र. २५२१, मेधातिथि. 



भ्यवहारकाण्डे साषदसम् ५५९ 

चमे चा्मिकमाण्डेषु काष्शोष्टमयेषु च । 
मूरयातषश्चगुणो दण्ड; पुष्पपूलफरेषु च' ॥ 

कात्यायनः [८०७] 

षतं भङ्कोपपार्दौग् वा कुयादूद्रभ्येषु सो नरः) 
प्राप्तुयात्साहमं पूर द्रव्यभाक् ख।म्युदाहूतः ॥ 

याङ्नवरक्यः [२, २२४] 

दुःखोत्पादि गहे" द्रव्यं क्षिन् प्रागद्ररं तथा| 

षोटशाद्यः पणान् दाप्यो द्वितीयो मध्यमं दमम् ॥ 

दुःखोत्पादि" कण्टकादि । प्राणहरं! सपदि । 

दण्डः इत्यनुषटत्तौ षिष्णुः [५, १०८-११९] 

गरहङुख्याधुपभेत्ता पध्यमताहसम् । तच्च योजयेत् । शह पीडाकरं द्रभ्यं 

प्रक्षिपन् पणक्षतम् । साधारण्यापलापी च । प्रेपितस्याप्रदाता च । पितू 
पुत्राचायेयाञ्यिजापन्योन्यापतिनसयागीष च । न च तान् जघ्नात् । शुद्र 

1. चमविकाराचामिकाणि' भाण्डानि कटिसूत्रवरतादीनि । 'चर्माणि' अविकृतानि 

गवादीनाम्। अथवा चमभाण्डानि केवलचममयानि चर्मावनद्धानि (चार्भिकाणि'। "काष्ठ"मय- 

भाण्डान्युदूखलमुसलफलकादीनि । 'लोष्टो? मृद्भिकारः पाषाणाकृतिः पिण्डीभूता मृत् तन्मयानि 

सखल्पपाकाधानादीनि ।- (मेधार्तिधः) 

2. भज्ञोऽवम्दयो बा-1. ¶.; भङ्गोपमदौ-अपराकेः, (८२२), वि. ₹., २५१; श्वतं 

मदांपभङ्गो वा-ज; तमभङ्खोऽपमदां वा-स, 

, खाम्युपादहृतः-स, 

. श्गृहे, परणहे-धि. र., ३५२. 

दण्ड्य-स. 

, तच-स., पर. वि. स्म्र., २२, वि. र. ३५२. 

7. प्रेषितस्याप्रदानाच-स. 

8, मम्योम्यमपतितत्यागी च-स, धि, ₹., ३५१. 

> ष + < 



५६० एस्यकल्पतरः [७१ 

प्रतरनितानां दैवे पिव्ये भोजकस्य । अयोग्यकमेकारी च । सघ्ुद्रग्रहमेदकथ । 
"अनिंयुक्तः शपथकारी । पशूनां पुंस्त्रोपघातकारी च ॥ 

पुनविष्णुः [५) १०४-१०५] 

अस्पृहयः° कामकारेण “स्पृश्यं स्पृशन्ध्यः । रजखतां लिफामिस्ता- 

इयत् । 

शश्िफाभिः' हप्तजटाभिः | 

1 1, 

°अध्याक्रोज्चातिक्रमह्कद् परातृभायोप्रहारकः” । 
संदिष्स्याप्रदाता च समुद्रगरृह मेदकः ॥ 

सामन्तङकिकादीनापपक्रारस्य कारकः | 

पश्चाशत्पाणको दण्ड पषापिति विनिकश्वयः।, 

खच्छन्दविधवागामीः विक्रष्रे नाभिधावकः । 

अकारणे च विक्रा चाण्डालथोत्तमान् स्पृशन् ॥ 

1. अनियुक्त शपथकारी-स. 

९. '्योजयेत् प्रतिस॑स्कुर्यात् । पूर्य याशवल्क्येन कुड्यमातेसंबन्धिनि मदमा दश- 

पणात्मको दण्ड उक्तः। इद च गृद्सदितकुडधादिगते प्रोढविदारणे मध्यमसाहसभित्यविरोधः। 

पीडाकरद्रम्यस्य गरे क्षेपं कुवतः घोडशपणदण्डाभिधानं याज्ञवस्क्यस्य, विष्णोश्च ततेव पणशत- 

दण्डामिषामम् | तदत्र पीडातिरयशेवुस्वाहुस्वाभ्यां व्यवस्था ॥ (वि. र.; ३५२-३५३) 

३. अपस्प्रश्यः- स. 

4. स्पररान् स्प्रश्यान्-बि, स. 

४. अर्ष्याक्रोशाति-ज, द, 1. ग., चि. र., ३५२. विश्वरूप-अपरक्ौं च; अर्या. 
क्षेपाति-(मिताश्षरा); अन्याक्रोशाति-उ. 

6. प्रहारद‡-स. 

7. 'खच्छन्दविधवागामी' नियोगाऽमवेऽपि तद्रामी (चि. र., २३५५) 

8. नाभिषातकः- 11]. 11{6.; विक्रष्टेनविधायकः-ज. 



ष्यवहार काण्डे साष्टसम् ५६१ 

'शुद्रपत्रजितानां च देवे पित्ये च माोजकः | 
अयुक्तं शपथं ङवेन्नयोग्यो योग्यकषमेनरत् ॥ 

ग्रृषशुद्रषशूनां च पुंस्त्वस्य प्रतिघातकः । 

साधारणस्यापलापी दासीगभेविनाशद्त् ॥ 

व्ितापुत्रखणश्रातृदम्पलयाचायेगिष्यक्राः | 
एबापरपतितान्योन्यलयागी च ^शतदण्डभाङ् 

मुः (८, २८९] 
न मरातानपितानन ल्ली न पृत्रस्त्यागपहति' | 
त्यजन्नपतितानेतान् राज्ञा दाप्यः शनानि षर् ॥ 

शङ्खरि खितं 

न मातापिन्रोरन्तरं गच्छतः पुत्रः। कामं मातुरेवानुयायात्ः। सा हि 
धारिणी पोपणी च । न पुतः प्रतिमुर्येतान्यत्र सौत्रापणीयागाजीवन्नणा- 
न्पातु । एवमतयास्या माता । तथा पिता । सपिण्डा गुणत्रन्तः स 
एवाल्याज्याः । यस्त्यजत्कामादपतितान् स दण्डं प्राप्नुयादूद्विशतध् । न 
मातापितरावतिक्रमेत्। न यरम्" । '"तयाणापतिक्रमेऽङ्गच्छेद्ः | 

2 

५. 

३५५) 

@> (र + <> 

शद्रः प्रवजितानां च-इति मिताक्षगापाठः; चद्रप्र्रजितानाभिति विश्ररूप-चण्डेश्वरौ. 
दे, ५... स र 

ृष्षकषुद्र'-श्ृक्षाणामाषधादिना पुंस्त्वस्य फलप्रतवशक्तंः प्रतिषातकः । (वि. र; 

. पित्पुत्र-इति मिवाक्चरपाठः 
. 41] 788. €९३८९]१४ 8. व. ४11 स ८८१ श्रतदण्डभाक्. 

. नन्दा-द. ग्न च्री; 'ल्लीशब्दो$ल पल्लीपरःः इति वि. र., ३५५. 
. पुर्रोत्छगम्ति-बि. 

4 इच्छेत्-वि. र. ३५६; अग्तरं विच्छेदं न इच्छेत् छाम विञ्चेषतः इयर्थः । मातुरेव 
अम्तरं न इच्छेत् । गच्छेत्पुत्र इति पाठान्तरम्-चि. र, २३५६. 

8. 

9. 

10. 

५१; 

1९. 

काम मात्रुरेव यत्-वि. र., ३५६. 
जीवनग्चरणं मातुः-उ, 

अतिक्रमोऽन्न पदाभिघातः (चि. र, २३५६) 
गुरून्-वि. र. 
त्रयाणां न्यतिक्रमे-वि. र. 

71 



५६२ इत्यकल्यतरुः [७१ 

विष्णु [५ ९१-९४७] 

` येषां देयः पन्थास्तेषापपयदायी काषांपणपश्चविशरति" दण्व्यः ) आस- 

नाहैस्यासनमददच । पृूजाहेमपूनमेश्च । प्रातिवेश्यत्राह्मणेः निमन्त्णातिक्रमे 
च । निपन्त्रयित्वा भाोजनादायिनश्चः | निमन्तिनस्तयस्युक्लवा च्ुन्नानः 

एुवणेमापक्षम् । 'निकेतयिवुश्च शद्िुणपन्न् ॥ 

मथुः (4 २९२-२९.२] 

^ ५. ० 4 क ५ 

प्रातिवेहया्रुवेश्यां च कसयाणे व्रशतिद्िजे । 

अहावभा जयन्विभं दण्डमर्हति माषकम् ॥ 

श्रोलियः भरातियं साधुं भूतिकृयेष्वभोजयन् । 
तदन्नं द्विगुणे दाप्यो हैरण्यं चैव माषकम् |" 

(क्टयाणे तिशतिद्िन' इति-- यत्र कस्याणे विंशतिद्रिजा अुञ्त इति । 

मत्स्यपुराणे [२२७ ८ 

आमन्तितो द्विजो गस्तु वनेमानः प्रतिप्रम | 
[ (न 

निष्कारणं न गच्छतत स दाप्योऽशतं दमप्र् ॥ 

, पणञ्च विंशतिं-वि. र., २३५७. 

, प्रातिकेश्यत्राहा णनिमम्नणातिक्रमी-वि. र. 

. भोननादायी-वि. र, 

, निकेतयश्च-स, 

. द्विगुणम्-वि. र.) २५७. 

. हिरण्यं -उ. 

7. वेशो नवाः । तत्प्रतिगतः प्रतिनिकेशः गृहःमिभुखः, तय मवः प्रातिवेश्यः) । एवं 

अनुवेश्यः" पृष्ठतो वसन्नुच्ग्रते । 'कव्याणे' विवाह्ादयत्सवे । `भूतिकरयेषु" विः'वनिमित्तेषु । 

बनक्षचारिणामयं नियमः । (गेश्रातथिः); पूर्वशछोके भाषकः सौप्यो बोद्धभ्यः | उत्तरशछोके 

मानवेन अधिके भूतिवुस्यार्मके प्रातिबेश्यश्नोत्रियाभोजनस्ूपेऽपराधे विशिष्य दिरण्यमाषक- 

दण्डामिधानात् इति दखायुधः (वि. र. ३५७) 

+ ?<4 +" 

<> ॐ न 



भ्यवहारकाण्डे लाहसम् ५६४ 

याह्नबरक्यः (२, २६२] 

तरिकः स्थर शुरं गृहन दाप्यः पणान् दन्त । 

व्राह्यगः प्रातिवेह्यांश्च तट्ूदेवानिमन्तयन् ॥ 

(तरिकः, न्यादः 'सन्तारणश्रुरकापिकृनः । 

विष्णुः [५ १२०-१२१. 

पितापुत्रविरोधे तु साक्षिणां दशपणो दण्डः । श्यस्तयाश्रान्तर स्यात्त 

स्यात्तमसाहसम् । 

याह वर्क्यः! [२, २३९ 

पितापुत्रविरोधे तु“ साक्षिणां तिषणो दमः | 

अन्तरे त॒ तयोयेः स्यात्तस्याप्यष्शनतो दमः ॥ 

९१६ इत्यनु विष्णुः [५, ९८-१०३] 

°अभक्ष्येण ब्राह्मणं दूषयिता षोडगरसूुवरणान् । जाल्यपहारिणा? श्रतम । 

सुरया वध्यः । क्षत्रियं द्पयितरस्तदधरम् । वैश्यं दूषयितुस्तदषमपि । शूद्र 

दूषयितुः प्रथमसाहसम् । | 

अभक्ष्येण क्ष्ठादिना । नालयपदारिणाः अभक्ष्येण कशुनादिनाः 

शुद्रस्याम्ष्यं पञ्चनखमांसादि ॥' 

1. नय्ादिसम्तारण-स, 

2. पित्रृपतविरो षेन-द. 

8. यस्तयोस्सान्तरं स्यात्-ष, उ. 

4. विरोधेन-द. 

5. अन्तरेण-द; "सान्तरञ्च तयोः” इति चिश्वरूपपाठः, (सान्तिरः' विशेषकर! इति 

व्याख्यानं च 

6. अभक्ष्येण बराह्मणस्य दूषयिता-स. 
7. जात्यपहारिणाम्-स. 

8. जाल्यपष्ारि' घुराव्यतिरिक्तं लश्चनादि, सुरायाः प्रयुक्तत्वात् । (वि. र., ३५६) 

9. चरुद्रस्य 'मभक्षयं' कपिलादुग्धादि, "निषि पञ्चनखमांसादि । (वि. र.) 



५६४ एष्य क्रस्पतसः [\9१ 

यान्नवसयः [२, २९६ 

दिनं प्रदृष्यामक्ष्येण दण्ड्य उत्तभ॑साहसप्् । 

्षलतियं मध्यमं वेद्यं पथमं शुद्रम्धिंकम् ॥" 
पत्रः 

अभ्यमथ चावेयं वैहयादीनाश्चयन् द्विजान् । 
जघन्यपध्यमो्ृष्टान् दण्डानर्हे्यथाक्रमम् ॥ 

पणा; शुदे भवेदण्डश्चतुःपश्चाशदर र| 
~ ^ 

ग्रसितारः खयं कायां राज्ञा निर्विषयास्तुते॥ 

विष्णुः [५) १४५३. 

जातिधरंशकरस्याभक्यस्य भक्षयिता त्बिस्यः। 

याङ्ञवर्यः [२ २३०९१, २३०३] 

जारं चोरखयमिवदन! दाप्यः पञ्चशतं दमम् । 

उपजीग्य थनं पुशंस्तदेवाु्णीटृतम् ॥ 

परताङ्बग्रविक्रेतुशुरोस्तारयितरुस्तथा । 

:राजयानासनाो्देण्डो मध्यमसाहसः ॥ 

1. अयं पाठो अपराकण, चण्डेश्वरेण चाहतः। विक्ञानेश्वरपारटस्तु--अभक्षयेण 

द्विजै दूष्य दण्ड उत्तमताष्टसम् | मध्यमं क्षत्रियं वेशं प्रथमं यद्र मधिक्रम् ॥ (अभक्षयन् विप्र 

दण्ड्य उत्तमसाहसम्" इति विश्वङ्पपाटः 

2. 1116086 {० ६108 16 101 {एप्त 11 मनुस्मृति {110 प्ठ]1 ४8९1106 

{0 $ क ^ [वदाय (0. 8४1) 80. 11 18 गा185त्त् 111 {16 परिशिष्ट 

0 {11८ 1९ 1 8 6116द्ा11† 9€1165 €व1{ना1. 

8. अन्न विष्णृक्तो दण्डो ब्राह्मणादिपृत्तमेषु दूषितेषु । मन्वाधुक्तश्चानुकत्तमेषु इत 

विरोधः। (वि र, ३६०) 

4. (चोरं चोरेयमिवदन्' श्ति विश्वङ्पपाठः | चोरमतिक्रम्प अचोरमेवाम्यं चोरेति 

वदतः पञ्चद्तो दमः इति व्याख्यातं च। 

8. "राजशय्यासखन' इति विश्वङूपपाठः 
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(जारं चोरेल्यभिवदन्ः खवंशकटङ्गङ्या' खह्वीदोषमपहबानो जारं 
चोरोऽयं निगेश्छतीति ब्रुवन् । 'उपजीग्य धनं श्वन्" धनं ग्रहीत्वा जार" 
परित्यजन् । 

मनुः (९) २९०) २८६। 
अभिचारेषु सर्गेषु कतेव्यो द्विशतो दमः। 
मूखकमेणि चानाप्तैः कृलयाघ् विविधासु च ॥ 

अदूषितानां द्रव्याणां दूषणे भेदने तथा । 
पणीनामवषापेषु दण्डः प्रथमसाहसः ॥ 

तथा| १० » ९ ६। 

यो कोभाद्धमो जाला जीबेदृर्छृषएटकमभिः । 
तं राजा निधनं कृता क्षिपमेतर प्रासयेत् 

या्गवरक्यः [२, ३०४] 

विप्रत्वन तु शूद्रस्य जीव्रतोऽष्शतो दमः॥ 

मरतः [९) २८५] 

सक्रमघ्वजयष्टीनां प्रतिपानां च मेदकः | 

प्रतिङ्योच तत्सवं पश्च दद्यार्छतानि च ॥ 

1. खकुरभ्रंरकलङ्कसम्पकभयात्-]. 4. 

2. ननम्-बि. 

8. अटष्टेनोपायेन मन््रशक्त्या मारणमभिचारः । तत्र प्रबृत्तानाममूतेऽमि चारणीये दण्डो- 

ऽयम् । अनमिवारणीयामि चरेषु नेतावता मुच्यते । तन्न मनुष्यमारणदण्डः स वरिरेयः । सव, 

ग्रहणं लोकिकवेदिकयोरविशेषेण दण्डायम् । वेदि काः श्येनादयः । लौकिकाः पादपाञ्चमरण- 
सूचीभेदनादयः । मूलकम वशीकरणादि । 'आपताः, पोत्रमा्यादव, ततोऽग्येऽनासाः। 

"कुल्याः" मभिचारपरकारा एव मन्तादि यक्तयः। (मेधातिथिः) 
4. भ्यो जात्याधमो' निङ्कष्ठः क्षत्रियादिः । सत्यपि प्रकृतत्वे राजन्यस्य, स्वरामय नाक्षण- 

बृत्तिप्रतिषेधः । एवमेवायं शोकः, । (मेधातिथिः) 
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कात्यायनः 

टर द्धिन््रादृदद्रापि देवानां परतिमां यदि । 
तदृ चैव मो मिन्यासाप्नुयातुतेसाहसम् ॥ 

रिष्णु; [५, १७५४। 

अभक््यस्याविक्रयस्य विक्रयी देवघ्तिमामेदकथोत्तमसाहमं दण्डनीयः। 

नाग्द्ः ।४, ६७|| 

अविक्रयणि विक्रोणन् वब्राद्यण। भच्युनः पथः | 

मर्गे पुनरवस्थाप्यो रा्ना दण्डन भूयसा ॥॥ 

शङ्खलिखितौ 

प्रतिपारायकूपसदकमध्ननमतुनिपानद्रिजा वतनमङ्गेषु तस्सप्नपस्थानं प्रति- 
सस्काराशछश्षतं दम च। 

पनुः [९) २८१; २७९] 
¢ [ क | श 

यस्तु पदेनिविष्टस्य तडागन्छादकं हरेत् | 

आगमं चाप्यपां भिन्द्ास्स दाप्यः पूवसाहमम् ॥ 

तडागभेदकं हन्यादप्सु शरद्धवधेन बा । 

तद्रापि श्निसंस्छयाद्यःचोत्तपसाहसम् ॥ 

हन्यादिलयनुटतो पिष्णुः [५, १५ 
सेतुमेदटढृतश्च । 

श्ारीरोऽङ्गच्छदो वे'ति दण्डः | 

शङ्घणि खितो 

वापौतदागादपानमेदमागेरसद्रव्यदुषणे । अदासंद्राससप्रदानक्ररणः ॥ 

1. अत्र यान्यनिक्रयानि निर्दिष्टानि तानि विक्रोणन् ब्राक्चणो मार्भष्युतो भवति। सच 
राज्ञा पुनरपि मागं स्यापनीयो मत्ता दण्डेनेति । इति ऋणादनि भाप्द्राक्षणदृत्तिश्चवु्थः । 

(असहायः) 

2. दासप्रकरणे-उ, बि; दासप्रदानक्रारणे-ज. 
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याङ्ञवस्क्यः [२, २७८] 

विषामिदां' दियं चैव पुरषघ्रीमगर्भिणीम् । 
सेतुभेदकर” बाप्पु क्षिं बद्ध्वा प्रवेशयत् ।# 

तविषाभिदां पतियुरुनिनापलयप्मापणीं विकगेकरनामोर्ठी कला गोभिः 
प्रमापयेत् । पपरष्ीपमगभिणींः दुरुषमारिणी या घ्ली मवेत् सा य 
गभरशिना भवति तदा तां जरे प्रवरेशयेन्नान्यया । 

यथः 

उरकापनिद्।यकाश्ौराः पतकाश्चोपघातकाः | 
सशरीरेण दण्ड्यास्सयुमतुराद परजापतिः ॥ 

याङ्नवर्क्यः [२, २७८] 

प्षत्रवरप्रामत्रनरितीतखरदाहकाः | 

राजपरन्यिगामी च दग्धव्यास्तु कटाभिना ॥।' 

कव्यायनः [८ ०९) 

प्राहरं मेदयेद्यस्तु पानयच्छापयत्तथा | 
[॥ ६ 

बध्रीयादम्भसो मागे प्राप्तुयात्पूतरेसाहसम् ॥ 

पनु; (९) २८९) ५७५) २४७२] 

प्रकारम्यावमेत्तारं परिखाणां च पूरकम् | 
9 भे) ० 9 ॐ ७. ॥ 

द्राराणां चेव भेत्तारं ्षिप्रभत परमापयेन् ॥ 

1. छिषरप्रदामिति विश्बरूपपाठः; विप्रदुष्टां नियं भ्रणपुरषत्नौ भिति भवराक्पाडः; 

तरिप्रदुष्टां लियं इति मिताक्षरा. 
2. सेदुमेदकरीमिति विभ्वरूप-अपगकं-विज्ञानिश्वराः; जच 
3. आंपधादिव्याजेन निषप्रदां लियम ¦; "च शम्दात्पृरुधं च| एवक्रारोइन्यत्र खोधधा- 

भावक्तपनायः। वधाभावऽपि तरिषादिमृल्युनिमित्तप्रयोक्त्री हन्तव्येत्य्थः । पुरुपप्रीं साहसिकपर- 
पुश्षसङ्घाति रयात् पुरुपमारणनिमित्तमूता+ । जात्यादि भयाच गर्म पातयित्वा 'अग्मिण्यहम् 
इति या नदति तामगभिणीमाहुः । तथा च स्मृयन्तरम् ध्या पातयिता स्वं गमं बुय्रादहमग- 
भिणौ । तामप्मु प्रक्षिपेद्राला जारश्च नरमारिणीम्' | (विश्जङ्पः) 

4. चशब्दः भोत्रियादिरू्ययः -(दिभ्बङूपः) 



५५६८ कृष्यकस्पतदः [५७१ 

राः कोशापहरतृ प्रतिकरेष्वबस्थितान् ॥ 
धातयेद्दिविधेदण्डेररीणां चोपजापकान् ॥ 

( क 

रषटषु रक्षाधिष्रताः परखादायिनः शगः । 
भृत्या भवनि प्रायेण तेभ्यो रक्षेदिमाः प्रजाः ॥ 

तथा [७, १२४] 

ये कार्येभ्योऽयेमवेः हि ग्रह्ठीयुः पापचेतसः | 
तेषां स्स्वमादाय राजा कयासवासनम् ॥ 

तथा [९, २३९१] 

श्ये नियुक्तास्तु कार्येषु हन्यु; कायाणि कार्यिणाम् । 
धनोष्मणा पर्यमानास्तान् निःखान् कारयेन्नृपः ॥ 

याङ्गवरकयः [१, २२८-२२९ |] 

ये राशटाधि्रतास्तेषां चारज्ञाखा' विचेष्टितम् । 
साधून् समानयद्राजाः विपरीतांस्तु घातयत् ॥ 

उत्कोचजीविनो द्रव्यहीनान् कृत्वा विव्राखयेत् । 

सदानमानसत्कारानः श्रावियान् बासयस्सदाः || 

1. राज्ञः कोशापहस््नीं च प्रतिकूटेष्रु च सितान्-स. 

2. ध्वे कार्विकेभ्योइयमेव'-मेधातिथिपाठः । धेः रक्षाधिकृताः । "कार्विकेभ्य' 

म्यवहतभ्यो भ्यापारबरभ्यो । (मेधातिथिः) 

8. सत्यानामम्यासेन वतैमानानां बक्ष्यमाणदण्डान्तरविधो (९, २३४) एष एव दण्डो 

म्याय्यः । येऽप्यम्ये सेनापतिप्रभतयः कस्यचित्साहाय्यके नियुज्यन्ते ततश्चायं गृहीत्वा नाशयन्ति 

तेऽप्येवमेव दण्ड्याः । भस्य तु येऽनियुक्ता इत्यकारप्रशेषं पठन्ति! ये रालवह्टेष्यात् बलाति- 

शयाद्वाऽग्यस्य साहाय्या कुर्वन्ति, कायनाश्नायं द्वितीयस्य, तेषामगै दण्डः ॥ (मेधातिथिः) । 

“चिनियुक्तास्तु' इति वि. र, पाठः (३६६) 

4. शात्वाऽपि चे्टितम्-बि. ). सम्मानयेनित्यं-विश्नङ्पपाठः 

6. सदानमानसत्कारेः-विभ्बरूपपाः 

7. भोत्रियवचनं दृष्टाम्तायम् । यद्वा दानादिमिरिति भोल्तियानेव व।सयेत् । न करदान- 
मप्यविनौतानामिव्य्थः | (विशभ्बङ्पः) 
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तथा [यपाङ्न,) २, २४२] 

"अवध्यं यस्तु वध्राति बध्यं यश्च प्रमुश्चति। 

भपाप्तव्यवहारं च स दाण्यो दमयु्तमम् ॥ 

विष्णुः [५ १५९५ 

"दण््यमुन्पो चयन् दण्ड्यीद्द्वियुणे 'दण्डमावरषत् । 

नियुक्तश्वाप्यदण्ड्यानां दण्डकारी नराधमः ॥ 

कात्यायनः [९५५-९५६] 

राजक्रीदासु ये शक्ता राजहत्युपजी पिन; । 

अप्रियस्य तु यो वक्ता धं तेषां श्रकसपयेत् ॥ 

प्रतिरूपस्य कतारः पेक्षणाः? प्रकराश्च ये ॥' 
राजाथमोपकाधैव प्राप्ुयुविविधं वधम् । 

हन्यादिलयनुद्रत्ं विष्णुः (५, १८) 

ये चाऽङकीना शराएपभिकापयेयुः 1“ 

1. अपथ्यं यश्च बध्राति बद्धं पिनाक्षस, वि र. पाटः; (अवर््य (न्ध्यं, इति 

विश्बरूपपाो 

%. 

8. द ममावहेत्-स, 

4. सक्ता इति स्रु. च. (]). 77) पाठः 

2. 

6 

| 

8 

दण्ड्यं प्रमोचयन् -मु. धि, स्स्व. 

अप्रियस्य त्रु वक्तारः-1. 4. ज. 

, प्रवतयेत्-स्म्, च. 

, वरेक्षकाः', परेक्चषणाः', इति (वि. र. (३६८) पारो; क्चेपणाः-उ. 

, प्रतिरूपस्य" राजवेशचस्य राजानुमतिं चिना कारकाः । "प्रकरा" ये द॒ण्डाख्यं करं प्रकष्ट 

ग्रहमिति । (वि. र. २६८) 

9. राञ्यममि-स. 

10. (भकुलीनाः' राशे युं तद फ्दुताः (वि. र.) ३६८) 
{५ 
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याह्नवरंक्यः [२, २९५] 

उनं वाऽप्यधिकरं बाऽपि छिखद्वा' राजशासनम् । 

पारदारिफचारंः वा भ्रुश्चतो दण्ड उत्तमः 

शद्चणिखितौ 

कूटश्षासनपरयोगे राजकश्नासनप्रतिपेपे दटतुरापानपरतिमानव्यवह्ारे 

शारीरोऽङ्गच्छेदो वा }3 

कालयायनः [९५४] 

प्रमाणेन तु ब्रूटेन भद्रया वापि ङ्रुटया | 

काथं तु साधयेवो वै स दाप्यो “दण्युत्तमम् ॥ 

मन्यु [९, २२२] 

कूटशासनकवथः पङरतीनां र दूषकान् ॥ 

द्ीषाखत्राह्मणघ्रांश्च हन्यादृदविरुसेविनस्तथा । 

विष्णुः [३, २३२-२५; ३७] 

सखाभ्यमालयदुगेकोशषदण्डराषटमित्राणि परकृतयः । तदृदषकां् हन्याद् । 

सखराष्टपररा्टयो चारचक्षुस्स्यात् । दुष्ट हन्यात् ॥ 

पुनविष्णु; (५, ९.११] 
कूटशासनकरवृ्च राजा हन्यात् । कूटलेखयकरांश्च । गरदाश्निदप्रसद्- 

तस्करान् स्लीषारपुरुषपातिनश ॥ 

, 'छिखेधो'-बि, ज, स, 3. ., वि. र.) मिताक्षरा च. 

, भ्चोरो वाः षि. र. ३६८. 

, विकल्पस्तु अपराधोत्करषापकषाभ्यां व्यवस्थाप्य इति वि. र., ३६९. 

, दममूत्तमम्-स, 

। राजशासनकतृश्-ज, 

6. 'प्रकृतीनाञ्च दुषकान् अमाद्यानां विना दोषं दोषोद्धावकान् (वि. र. ३६९); 

प्रकृतीनां परंददम्धानां दूषकाः भेदकाः (मेधातिथिः) 

छर # € £< ॥^~ 



ष्यवहार काण्डे खादसम् ५७१ 

याज्ञवल्क्यः [२, २७७] 

शष्ावपाते गभैस्य घातने चोत्तमो द्मः । 

५ उक्षना 

परिक्टेशेन पूवः स्याद्धेषपञ्येन तु पभ्यपः । 
प्रहारेण तु गभेस्य पातने दण्ड उत्तमः ।) 

ग्कत्यायनः [७९९ 

व्यापादने तु तत्कारी वधं चित्रमतराप्तुयात् । 

बहस्पतिः [२३) ९-१२] 
साहसं पञ्चधा परोक्तं वधस्तत्राधिकः स्मृतः | 

तत्कारिणो नाथेदमेः शास्या वध्याः प्रयनतः ॥ 

प्रकाशवधका ये तु ̂ तयेवोपंशुधातकाः | 

ज्ञात्वा सम्यग्धनं हृतया हन्तव्या वििषैवषैः ॥ 

मित्पराप्यथेलोभेवा रान्ना कोकहितैपिणा । 
न मोक्तव्या भ्रयन्नेन सवेभूतमयावहाः ॥ 
लोभाद्धयाद्रा यो राजान हन्यास्पापकारिणः। 

तस्य प्रष्ुभ्यते राष्ट ःराश्यास्स परिद्ीयते ॥ 

1. उत्तराधं [उत्तमो वाधमो वापि पुखुषलीप्रमापणे| ०;।१५व ए उ, बि 8, 
वि. ₹., ३६९; }प॥ 87])]116त [$ 4. 8. 1. 12. व, ज 8114 ष, 

2. (01111116 फ़ उ कणत वि एप [71९्इला( 17 वि, र, ३७१. 

8. ९ गण णि कल्पत वि. र. चिवादचिन्ताभणि, १६४, 811त् 
दण्डविवेक, ६१. 

4. तथा चोपांद्युषातकाः-बि, ज. 

५. राज्ञा सम्यग्धनं-इति वि. र. पाठः । राशा लोकितेपिणा इन्वन्या इव्यर्थः 
(वि. र. ३७२) 

6. साहसिकाः सवं-स, 

. राभ्याब्-स, 



५७२ ृष्यकलर्पतखः [७१ 

तथा [२२ १३। 

वन्धाधिविपशक्चेण परान्यस्तु प्रमापयेत् | 
क 

क्रोधादिना निपिसेन नरः साहसिक्स्तु सः॥। 

प्षतियादीनां त्राह्मगवपरे वधः सनरखहरणं च । तेषामेव तुट्यापदषटवपे 

यथावलमनुरूपदण्डः परकरपयेत् । प्त्िययघ्रे गोसहस्रं दषभेकाधिक्ेः राज्ञ 
उरछजेदरेरनियीतनाय् । यतं वैश्ये देच शूद्रे इपभश्चात्ाधिकः+ । शूद्रवधेन 
स्रीवधो मोवधश्च व्यारूप्रातः। अन्यत्राऽञ्त्रेय्या भ्वधात् । श्येन्वनडुहोश । 
वपे पेन्वनदृष्ोरन्ते चान्द्रायणं चरत् । आत्रेय्या वधः क्षत्नियवपरेन व्याख्यातः 

हंसभासवर्हिणचक्रवाक'वराक्राको दयक पण्दूटिड्डिकडरिकराश्वषभ्रनङ्गादीनां? 
वधे शूद्रवत् 

बहस्पतिकात्यायनो“ 
एकस्य बहनो यत प्रहरन्ति सषान्विताः | 
पपप्रहारदो यश्च घातकः स उदाहूतः ॥ 

, १, १८, १९-२०; १, ६९, १८. 
. अनुसूपान् दण्डान् इति सु. योधा; अनुरूप दण्डम्-पि. र., ३७२१. 

, बषभापिकम्-वि. र. 

, ब्रुषभश्चाभिकः-षि. र. 
, वधात् 0111114९व् 11" कि. र. 

, 0111116 1) वि. र. 

7. प्रचलाकाक-मु, बोधा. ९४. 
8. उद्छर-मूपिक-नकुरु-मेक-तेटीक-बभ्र -नकुलादीनां-वि. र.; उदूक-कष्टक- 

डिदडिक-मु. बोधा. 
9. 'अत्रेयी' ऋधुमती । धभ" स्यूखनकरुकः । (आदि * शब्दे नाम्येऽपि तिर््॑चो विबक्षिताः । 

(षि र.) ३७२) 

10. ब्रहस्पति, व्यव, २३, १४- १५, २०; ६1५ * 6868 816 101१ 10 लपतत 77 

{९९१९8 0011५९11011. वि. र.) ३७२, 88011068 पाला {0 एा148]08् 81016, 

#.. 9, 8. भ#10101र 28611068 पाला 80 {0 रिप. 

> € ~+ = £= ^~ 



ग्यवहदारकाण्डे साहसम् ५७३ 

पमेघाती तु यस्तेषां यथोक्तं दापयेहमम् । 
आरम्भहृत्सदायश्च दोषमाजस्तदषैतः ॥ 

्षतस्यास्पमहस्वं च ममस्थानं च यत्नतः । 
साम्यं चादयुबन्धं च ज्ञास चिहैः प्रसाधयेत् ॥ 

नारदः (१७, ९-१०] 
अविशेषेण सर्वेषामेष दण्डविधिः स्पृतः। 

वधाते ब्राह्मणस्य न वधं ब्राह्मणो ऽहैति ॥ 

शिरसो मण्डनं दण्टस्तस्य निवासनं पुरात् । 
ललाटे चामिक्षस्ताङः प्रयाणं गदेमेन च ॥ 

साहसचौयेयोयमः 
न शारीरो ब्राह्मणस्य दण्डो भवति कर्हिचित् । 
शप त॒ बन्धने बध्वा राजा भक्तं पदापयेत् ॥ 

अथवा बन्धनं प्रञ्स्वा कमे वा कारयेन्तरपः । 
मासाधेमातं कुर्वीत कार्यं विज्ञाय तखतः ॥ 

यथापराधं विषं तु विकमाण्यपि कारयेत् । 
राजदुष्टानि मापेत दण्डो निर्विषयः स्मृतः ॥ 

अवध्या ब्राह्मणा गावो कोकेऽसिन् वैदिकी श्रुतिः । 
"दण्डो निर्विषयः इति । विषयोदेशान्निष्कान्तः कायैः स एत्र दण्ड 

इयथः । 

याद्नवल्क्यः (२, २२१) 

यः साहसं कारयति स दाप्यो द्विगुणं दमम् । 
यथ्ैवशुक्ाहं दाता कारयेत्स चतुर्णम् ॥ 

1 1 रा ज्ा-द्. 

2. कमं नाकारयेग्दरप+-स. 8. गला दुष्टानि-स, 



५७४ कृस्थकत्पतरः ७१ 

(अहं दति'ति । अरं तुभ्य" धन दास्यामि त्वं इर इल्यभिधाय, यः 

कारयति स चतृयण दण्ड्य इत्ययः । 

ऋत्यायनः [८३२-८३४, 

आरम्भकृत्पहाय र तथा मागोनुदेश्कः । 
आश्रयः शक्लदाता च मक्तदाता तिकरपिंणाप् ॥ 

युद्धोपद्रकश्चैव तद्विनाशप्रदशेकः। 

“उपक्षको ऽनियुक्तश्च दोषवक्ताऽनुमोदकः ॥ 

अनिपेद्धा क्षमो यः स्यात्सर्वे तत्कायेकारिणः । 
यथाशक्तथनुरूपं चु रण्टमषां भरकस्पयेत् ॥ 

"तद्िनारपदशेकः' तद्धिनाश्चोपायोपदेशकः । (अनियुक्तश दोषवक्ता" 
अनियुक्तो! राज्ञाऽनियुक्तो यो दोषं वदाति। 

नारदः [४) २४०५-२४६ 

अयुक्तं साहसं कृत्वा प्रलयासात्ति भजेत यः । 

ब्रूयात् खयं बरा सदसि^ तस्यापि विनयः स्पृत ॥ 

गूहमानस्त॒ दौःशीसयाद्यदि पापः स भ्जीवति । 
सभ्याश्चास्य न टेष्यन्ति तीव्रो दण्डश्च "पात्यते ॥ 

, तभ्य दास्यामि-उ. 

, उपेक्षाकाययुक्तश्च दोषवक्तानुमोदकः-स,. 
, मथाराब्दानुरूपं-बि, 

( सदिति-मु. ना. स्म्रु,, १९१९०. 

, तस्या्धविनयः स्मृतः-यु. ना. स्न; ना. म. सं.; }. 89; 7. व.; तस्याप-ज. 
, जीयते-पु. ना. स्म. 

¶. पातयेत्-द. 
8. हलायुधस्तु साहसकार्येऽपि अन्यायखाहसं इत्वा यदि 'प्रतयाषात्त' प्रायश्चित्तं भजते, 

सखयमेव षा साहसकवृत्वं निवेद्य दण्डो मे क्रियताम्" इति वदेत्, तस्य यथोक्तदण्डादर्धदण्डः। 
यस्तु दौःशील्यं गूहमानः तस्मादेव जीवति, तस्य तु इ्कितादिमिः सादसकारिखं निशित 
खस्पेऽपि सादते तीनो दण्ड दत्यथंमाह ॥ (वि, र. २७५) 

> (र + ~ ?= ~ 



भयवह्ारकाण्ड साहसम् ८५७५ 

७१ (क) अथ घातकान्वेषणम् 

तत्न याज्ञवस्क्यः [२, २८०-२८१)] 

अविङ्ञातहतस्याश्ु करदं सुतबान्धवः । 

पर्टव्या योषितश्चास्य परपुंसि रताः पृथङ् ॥ 

लरीद्रव्यदृत्तिकामो वा केन "वायं गतः सह । 

तस्मदे शसमासन्नं पृच्छेद्रापि जनं शनेः ॥ 

बृहस्पतिः [२२,) २१, २३-२५] 

ण्ह; संटश्यते यतन घातकस्तु न दृश्यते । 
शूवेवेरानुमानेन ज्ञातव्यः स महीभुजा ॥ 

परातिवेश्याचुवेश्यो च तस्य भितारिबान्धवाः+ । 
प्रष्टव्या राजपुरुषः सामादिभिरुपक्रमैः । 

विङ्गेयो ऽसाधुसंसगोचिहेहोंदेन ध्वा नरे; 
एषोदिता पानकानां तस्कराणां च भावना ॥ 

ग्रहीतः शङ्कया यस्तु न तत्कार्यं परपद्यते। 

शपथे; स विश्ोद्धष्यः सवैवादेषयं विभिः ॥ 

ज्यासः; 

नाला त घातक सम्य ससहायं सवरान्धवम् । 
हन्याचितेवेधोपायेरुदरेजनकरेेपः ॥ 

षा सह सङ्गतः-1. 4. 

- इते स दश्यते यत्र-दः; हतः सन् मृष्यते यत्र-स. 
, पू्वैचोरानुमानेन-द, 
 भिल्ञाणि बान्धवा+-स, 

* मानवेः-वि. र. पाठः (३७६), ४. प. 



५७७६ ृस्यकल्पतदः [७१ 

बहस्पतिः (२३) २६] 

दिन्यैविश्दधो मोच्यः स्यादशुद्धो वधमहेति । 

निग्रहाचु्रहाद्राज्ञः कीरति वधते ॥ 

इति साहसपवे' 

1. इति भमह्ाराजाधिराजभीमद्गोविन्दचन्दरदेवसपक्रियमहासाम्धिविमदिफेण 
मट- 

इदयथरात्मनेन भटृभीङक्ष्मीधरेण विरचिते कत्यकल्पतरौ व्यबहारकाण्डे साहखपवं ॥ [^. 8. 8. 

8. ए. (४) ४0 ष..| 



७२ 
अथ स्रीसङ्हणम् 

तत बृहस्पतिः [२४) १-५] 

पारुष्यं द्विविधं भाक्तं साहसं च दिरक्षणम्" 

पापमृटं सङ्हणं तिप्रकरारं निबोधत ॥ 

बरोपधिषते दे तु ततीयमनुरागजम् । 

तस्पुनच्िविधं प्राक्त प्रथपं पध्ययुत्तमम् । 

अनिच्छन्त्या यत्क्रियते सुप्रोन्मत्तपरमत्तया | 

प्रखपन्त्या वा रहसि ब्ररत्कारकृतं तु तत् ॥ 

छद्मना गृहमानीय दसा वा भ्पय्यकार्मणम् । 
संयोगः क्रियते यस्थास्तदुपायिद्तं विदुः ॥ 

अन्योन्यचक्षुरागेण दूनीमपषणेन च । 
छतं रूपाथेरोभेन ज्ञेयं तदनुरागजम् । 

व्यासः 

सङ्गुहस्िविधः शक्तः प्रथमो मध्यमस्तथ। | 
उत्तमशेति शाख्रेषु तस्योक्तं लक्षणं पृथक 

अदेशकारसंभाषा अरण्य च परस्या । 
अपाङ्गमेक्षणंः हास्यं 'पूवेसङ्दणे स्मृतम् ॥ 

1. तिलक्षणम्-13. 4.; वि. र. ३७५ (10168 ४.118.101 द्विकश्चणम् ) 

2. मदकारणम् इति माध््वाहतपाठः (४६२); मचकर्मणाम्-द; म्कार्मिणम्-इति 
द्ण्डविवेके (१५५); गत्वा वा तत्छखसद्मनि-षि. र. पाठः (३७५) 

3. कतं सूपावणेकेन-8. ¶. 8. प्रेषणं-द, 
4. ेयः-द, घ. 6. प्रथमः संग्रहः स्मृतः-8. प. 

13 



५७८ कष्यकल्पतरुः [७२ 

बृहस्पतिः [२४ ६] 

अपाङ्गप्रक्षणं हास्यं दृतीसंप्रभं तथा । 

स्पर्ञा भूषणवस्राणां प्रथः सग्रहः सृतः ॥ 

नारदः | १५, ६६ 

नदीनां सङ्गमे गी्थेष्डाराप्रपु यनेषु च | 

छी पुमां यह्ममेयानां तज राद्ुहणं स्पृत् ॥' 

बहस्पतिः [२४) १०. 

परषणं गरप्ारयानां फलमद्यान्न सताम् । 

सम्भाषण व रहासे पध्यप्रं संग्र विदृः॥ 

= 
पेषणं गन्धमास्यानां धूपभूषगवापरष्ाम् । 
परखोभनं चानपानमध्यपः संग्रहः स्प्रतः ॥ 

बहस्पतिः | २४, <} 
एकराय्यासनं क्रोडा ज्ुम्बनाखिङ्गनं नथा । 

एतत्संग्रदहणं पाक्तपुत्तमं शाद्धेदिभिः |, 

1. ^. 9. 1. 9. 3. (४), 1.4. ज त् द }119 11111116त1कमलृद्र 

0९10 11118 81012 1४3 ९00 [रास्ता फा त (तकाला 116] 15 

116111९8] क 1111 0116 711 विकाद्चिन्तापणि, (१७०): 

दूतीपप्रपगे्वापि लेखंप्रेषणैरपि । 
अन्येर्वापि व्यभी चारेराचं संग्रहणं स्प्रतम् ॥ 

सम्यक् ग्रह्यते तदनुरक्ततया प्रमीयते आशयो येन तस्स॑ग्रहणम् | 

1116 &10]६:५ 18 ९6116व 7" वि. र.) ३७६, 1110] 1८08 व्यमि चारैः. 

01198 (1९7 † 162.08-- 

दूतीप्रखापनेर्वापि केखेपरेषणेरपि । 
अन्यथ विविषेदोविग्राद्यं संप्रहण तुषैः॥ 

(7. 181) । 'अम्येामिग्यती चारैः प्रह्य॑' इति 'स' मातृकायाम् । 
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ष्यासः 

शय्यासने विविक्ते तु परस्परपुषाश्रयःः। 

केशाकेशिग्रहथेव ज्ञेय उत्तमसंग्रहः ॥ 

नारदो मनुशाययोः 
उपकार क्रियाः केडिः स्पश भूषगवाससापर । 

सह शय्यासनं चेव* सवसंग्रहणं स्पृतम् ॥ 

स्ियं स्पृशेददेशे यः स्पृष्टो बा मपयेत् तया । 
परस्परस्यानुमतेः सवं सग्रहणं स्मृतम् ॥ 

नारदः [१५) ६९, ६५ 

द्पाद्रा यदिवा पोहाच्छ्छाघषा वा खभ वदेत् । 
°पूवै येयं शुक्ति तच सग्रहणं स्मृनम् ॥ 

पाणो यश्चः निग्रह्णीयद्ण्यां वल्ा्चरेऽपि वा। 
तिष्ठ तिष्ठेति वा ब्रूयात्सतरे संग्रहणे स्मृतम् ॥ 

गाह्नवस्क्यः [२, २८३-२८४. 

पुपान्संग्रहण प्राद्यः केशशाफेलि परल्धियाः | 
"सद्यो वा कामजेथिहैः प्रतिपत्तौ द्रयोस्तथा ॥ 

, परस्परमुपाश्रयम्- सः; परस्परमपाश्रयः- उ, 

„ मनुः, ८, २५७- २३५८; नारद ‡, १५, ६६£, ६९. 

 (उपचारक्रियाः इति कुर्टूकपाठः 

. भवह खद्वाखनं चेव^-मुद्रितमनुनारदौ, स. 

, परस्परस्यानुमत-पू. ना. स्रु.) १८९१. 

मयेयं मुक्तपूरवेति-मर. ना. स्न. १८२. 

, पाणौ यच्-मु. ना. स्म्र., १८२. 
 परलियाः-विभ्वरूप-विक्षानेश्वरपाठः 

, सायेवा-विश्बरूपपाठः 
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नीवीस्तनप्रावर णमूरकेशावमरेनम्' । 
अदेश्काटसमापषं सहावस्थानमेव च ॥ 

‹ सहावस्थानम् › इटयादिषु इूवांण इति सेषः । 

कात्यायनः 

यानि कमाण्यमिरपन् पुनान् वे स्ते कचित् । 
आरम्भस्ते तु निर्रिएटा ग्दिताः+ कामसाधकाः॥ 

दतोपचारपुक्तशवेदवेखसथानसंस्थितः । 

कण्ठकेशाम्बरग्रादी कणनासाकरादिषु ॥ 

एकस्थानासनादारः ग्रहो नवधा स्मृतः| 

न ग्राह्नो हन्यथाकार ग्राहक दण्डमहेति ॥ 

गमेपातो नखानां च दरे गभषारणम् । 
धारण परवस्नाणमरङ्कारायुधस्य च॥ 

एमि्चिहेः सदा ज्ञेया व्यभिचाररताः सिय । 

गन्धमादयाम्बरेश्रापि रेख्यसंमेषभैस्तथा ॥ 

प्राहकं सवेमेव स्यादारम्भकरणं हि यत् । 
"अस्मादकायसेसगाद्धहं संग्रहणं विदुः ॥ 

1. नामिकेशावमशंनम्-विश्वरूपः; उक्थकेशावमर्चनम्-मिताश्चरा, भ्य. प्रका. 

५०५; & . 8. 1. 1.५.) ज, 

2. सषेकासनमेव च-मिताक्षरा, 

8. 0111 16 8९५०ातव &1त (1114 810] ४8 &6 प्रात् 10 81168 

60116०४०) (का. स्ख. सा. ८२९-८२०) 

4. ्राहकाः-दः; गहकाः-स. 

९. अन्ययाकामी-उ. 

60, दं शनम्-८14,. 

7. असमाक्कुका्थ-वि. र. ३८३; यसादकाय-स, 
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कापी तु संल्थितो यत्न आरम्भे कामसाधक्े | 

तत्तस्माद्रहण तस्य प्राहुः संग्रहणं "यतः ॥ 

बृहस्पतिः (२४, ११ 
त्रयाणामपि चैतेषां प्रथमो मध्य उत्तमः 

विनयः करपनीयः स्यादधिकरो द्रविणाभिकरे ॥ 

मनुः [८ २५४] 

श्परस्य पन्या पुरुषः संभाषं याजयन् र इः 

पूवेमाक्तारितो दोषः प्राप्युयाप्पूतेसाहसम् ॥ 

पूवेमेव दोषः" तत्क्वीभायेनादिमिः। (आक्षारितः' अभिशस्तः । 

आपस्तम्बः (२, २६, १८-१९। 

अबुद्धपूरमरुङ्कतो युवा परदारमसुमव्रिश्न् मारीं व्रा वाचा बाध्यः+ | 
धुद्धिपूवै त (दुष्टभावो) दण्ड्यः ॥ 

मरस्यपुराणे (२२७) ११९-१२०; १२५-१२६। 

भिष्षुकोऽप्यथवा नारी योऽपि स्याच्ु ङुशौरवः । 

पविशेत्मतिषिद्धस्तु भराप्तुयादृद्वि्तं दमम् ॥ 

यस्तु सञ्ारकस्तत्न पुरुषः स तथा भवेत् । 

फारदारिकव्दण्ड्यो यथ स्यादवकाश्चदः ॥ 

मनुः (८) २३५५. 

यस्त्वनाक्षारितः पूवेमभिभाषेत कारणात् । 
न दोषं प्राप्नुयात् फिचिन्न हि तस्य व्यतिक्रमः ॥ 

, शतः- 104. 

. मध्यमोत्तमः-द, 

 परपत्म्या तु पुरुषः-ज; विवाव्चिन्तामणि, १७२, 
, बाच्वः-स, 8, [उदुष्टमाबो |-सुद्रितपुसतके, #» (2 22 ~ 
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नारद्; [१५ &७] 

नाधत्रलया परग्र संयुक्तस्य खया सह । 

दं संग्रहणं दञ्तैनागतायाः खयं ग्रहे ॥ 

अतोऽन्येन भकारण प्रत्त ग्रहणं भवे् । 
स्ययमेवागतायांतुपंशदनतु दोषभाग् ॥ 

नारदकाल्यायन। [ना.) १५१ ६१ 
*अदुष्त्यक्तदारस्य क्छाबस्याक्षमकृस्य+ च | 

सखेच्छाययुपयुपा दारान्न दोषः साहसे भतेत् ॥ 

अस्याथः-- अदुष्टाः भ्रदु्ास्लक्ताः खारा येन तस्य । दृष्टान् दारान् 
[तथा] शक्टीबाकिमपोद्। रान् दार।णमिवेच्छयोपगच्छन दण्डनीय इति । 

मनुः [८, २६०-२६१ 

मिषुका बन्दिनश्चैव दीत्षिताः कारवस्तथा | 
( कषय 

सम्भाषणं ग्रहे प्वीभिः कुयुरमतिवारिताः ॥ 

न भाषणं परद्नीभिः प्रतिषिद्धः समाचरेत् | 
४ ¢ 

निषिद्धा भाषमाणस्तु सुवण दण्डमहेति ॥ 

1. (अभिगमनानुद्त्तौ विष्णुः, इति चि. र. ३८५. पुह' हति-खण्हं गते पुस 

लिया खयमुपयितायां अधिकः पुंसो न दोष एवेयथः। एतद्वचनं कदपतरो सद्गईणप्रकरणे 

पठितम् । रल्ञाकरे त॒ "अभिगमनानुङत्तां कात्यायन (१) इति छृत्वा तत्रैवावतारितम् ।*- 

(दण्डविवेक), १५७-१५८)- ० 111(ुप्व्ल्त ण 14 &116*8 ५०11लल्ठण धात् 101 

0प1त 17 ॥1€ [1111८ {1810145101/*८4. 

2. १0१ ॥४८६त 11 [५8168 ५0०11८० ° द्वक $ 8119."8 ₹९7868. 

३. 'अड्ष्टखरी' इति उ, बि, न, 3. प. वि. र. 810 वणा; ्पदु्टल्ञी इति 
दण्डविवेक पाठः (१५८) 

4. क्रीबस्य क्षयिकस्य च' इति मू. ना. स्ब्.; १८०. 

ए, इ्ीबाक्षमयोदाराणामेबेच्छयोपगय्छन-उ, 
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याङ्घवस्क्यः [२, २८५] 

ह्ली निषेषे शतं दण्ल्यो द्विशतं तु दपं पुमान् । 

प्रतिषेभे तयोदेण्डा यथा संग्रहणे तथा| 

अस्यायेः-- सी परतिपितरादिभिः संभाषणादिनिपेग्रे ढृते सति परप्रतेते 
यदि, तदा पणश्चते दण्ड्या । पुरुषः पुनरेतं निषिद्धे प्वतपानो द्विशते दण्ड्यः । 
दयोस्तु ्खीपंसयोः प्रतिपद परवनमानयोः संभाषणे बगानरु्ारेम यो दण्डः 
स एव दण्ड इति ।' 

पुः [८) २६२.२ 

तेष चारणदारेषु दिधिग्नौत्मोपजीविपु । 
सज्जयन्ति हि ते नारीर्निग्रहाश्चारयन्ति च ।' 

+फिञिदव तु दाप्यः स्यात्पंमाषां तामिराचरन् । 

परष्यासु चेकभक्तासु रहः प्रवजिताघ्रु च | 

शद्कणि खितां 

सर्वेषां खदारनियमः सखकमप्रतिपत्तिश्च धमेः। येन येनाङ्गेनापराधं 
कुयोत् तदेवास्य च्छेत्तग्यम् । अषएटसदहसरं वा दण्डः । अन्यत ब्राह्मणात् । 
अदण्ड्यो हि ब्राह्मणः ॥ 

1. ध मिताक्चरा--“'पतिपित्रादिमिः येन सह संभाषणं निषिद्धं तत्न प्रवर्तमाना खरी 
शतपणं दण्डं दद्यात् । पुरुषः पुनरेवं निषिद्धे प्रवतमानो द्विशतं दद्यात् । द्वयोस्तु ल्रीपुंसयेःः 
प्रतिप्रिद्धे प्रवतंमानयोः सङ्गहणे संभोगे वणानुसारेण यो दण्डो वक्ष्यते स एव चिन्ञेयः | "1"]116 
18 1.110.१९५ $ 114111८, ४1 [1, 3862-3. 

2. नाम्योपजीविषु-उ, ज, द, स 211 4. 8. 1.; नात्मोपजीविषु-ए. ¶. 

3. "चारणाः, नरगायनाद्याः प्रेक्चणकारिणः। "अत्मोपजीविषरु" वेषेण जीवतु ये दाराः 
तां य उपजीवन्ति उपपतिश्चमकाः । "निगूढ" प्रच्छन्नम् । "चारयन्ति च, ता मैथुवं प्रवतयन्ति | 
(मेधातिथिः) | । 

4. पपरेष्यामुः दासीषु । (एकमक्तामुः एकपुरुषमात्रावरुद्ध।वु । (्रतजितासु' बौद्वादि- 
मरक्मचारिणीषु । (चि, र., ३८७) 

8. ^. 9. 1. 2110 ज ४4 11676, &8 81{ 0 ॥16 {€ 116 10110 118 
0०70 611187--न्वारणो' नटः । 'मारयापु्रखिकातनुः" इति सरणात् इह आत्मा भार्या । 
1४18 1668] क) धा ९००6६ 111 त्रिषादृचिन्तामणि, १७५. 



५८४ हल्यकल्पतयः [७२ 

मवु; [८) ३५२-३५३; ३५९] 

परदाराभिमरशेषु 'प्रृतान्वृन्महीपतिः । 

उदरेननकरेदण्टेशिहयित्वा प्रवासयेत् ॥ 

तस्सुस्थो हि लोकस्य जायते बणसंकरः | 

येन मृरहरोऽधमेः सर्व॑नान्चाय कर्पते ॥ 

अन्राह्मणः संग्रहणे प्राणान्तं दण्डमहति । 

चतुणामपि वणानां दारा रक्ष्यतमाः स्पृताः ॥ 

(अब्राह्मणः संग्रहणे! इत्यत ब्राह्मण्या इति शेषः }4 

1. प्रकृत्तांल्लीन् मषी पतिः' इति विवाकचिन्तामणिपाठः | 'लीन्" ब्राक्षणेतरानिति 

व्याख्यातं च । (वि. चि. १७४) 

2. (अभिमर्शः, संभोगः, आलिङ्गनादिः | "उद्वेननकरे,' तीक्ष्णैः रक्तिन्रूलादिभिः। 

(मेधातिथिः) | 
8. समूत्थानमुतत्तिः । ततः परदारागमनात् "वैक्रसे'इवाम्तरव्णरूपो जायते । येन जातेन 

अधमां (मूलस्य, लोकस्य दिवः पतिता ब्ृष्टिः तां हरत्यधर्मः । धमे हि सति “आदिव्याजायते 

बुष्टिः१ | न च संकरे सत्यपि कारीरीयागो, नापि पाले दानं, अतो दान-याग-हयोमानां सस्योत्पत्ति- 

हेत भूतानामभावात् सर्वजगन्नाशसमयथों मवति । तस्मात् पारदारिकान् (अधममूलं वणवैकरः 

स्यादिति' सस्यादि निष्पत्तिमूां वा बरष्टं रक्षन् प्रवासयेत् ॥ (मेधातिथिः) 
4. ){€01181#711 ९60116त्8 {1781 1116 7पा€ 20101168 0 व ९६8९8 ०1 

४१]{6ा'ङ् एङ 87) अब्राह्मण, 11611167 4110010107व 07 {01*0{110014) 06८86 

07 80९6181 86९4 1४९68 81101 06 [07016९46€व प्प 81४, €श्नो 

11016 + 11 81त 7006 11९68060 र€ 9 ९६४1९; 'अब्राक्षणः' 

क्षत्रियादिः, संग्रहणे कृते, (चतुणामपि वर्णानां, हीनोत्तमनातिमेदमनवेक्ष्य "प्राणान्तं" प्राणत्याजने 

भारणे पयवसितं दण्डमहंति । कथं पुननरांक्षण्यां शयुदरायां च स॑गरहीतस्य समो दण्डः? अत्र 

हेतुरूपम्थमाह "दारा रक्ष्यतमा सदा? । सर्व॑स्य कस्यचिद्राज्ञा दारा धनशरीरेभ्योऽतिशयेन रश्याः॥ 
1.९4 11त11 9.) (६10१66९४ ६।४ (0. 887) &1त ए५८९8] 9४ (चि. धि.) १७४) 

768६16४ ४116 7प्}€ 0 प्रतिरोमर॑ग्रह. ए णाा्रा६8 0018868 116 तलि ला# भ्रम, 

91 68116186 16 {600 अब्राह्मण 0 शुद्र, 
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७२ (क) अथामिगमनदष्डाः 

तब बहस्पतिः [ २४, १३) 

"सहसा कामयेधस्तु धनं तस्याखिक्ले इरेत् । 
उत्कृत्य िङ्दषणो भ्रामयेद्रदेमेन ठु | 

आपस्तम्बः (२, २६, २०] 

समिषपाते हसे लिश्नष्डेदनं सदषणस्य । 

कात्यायनः [८२ ०] 

ह्लीषु श्त्तापमोगः स्यात् परसद्न पुरषो यदा । 
वधस्तत्र प्रवर्तेत कायोतिक्रमणं हि तत् ।+' 

बृहस्पतिः [२४, १४-१५] 

छद्मना कामयेधस्तु तस्य सवेहरो दमः 
अङ्कयित्वा भगङ्केन परान्निवासयेचतः ॥ 

ष्दमोऽन्तिमः समायां तु णहौनायामर्षिकस्ततः ॥ 
पुंसः कार्योऽधिकायां तु गमने संप्रमापणम् ॥ 

, सहा य! कामयते- इति धपराकपाठः (८५७) 
, च 0? तु-द. 

, प्रब्रृत्तो योगस्य-जः 

- लीप" उक्कृष्टजातीयाड़ । शृत्तोपयोगः” नातामिगमः । प्रसद्य हठेन । (वि. र., 

दमो नेयः समायां यो हीनायामर्भिकस्ततः' इति म्यवह।रमयूखपाठः (० 
1806, २४५)-'अयं च दण्ड; समायाम् । हीनायामेतद षम् । उत्तमायां वधः" इति च 
म्याख्यातम् । 8116 (]. 426) 07678 ॥16 16817 ०7 € ॥९ॐ६. 

6. श्हीनायामर्धिकस्ततः' इति वि. र, पाठः (३८८); हीनायामधिकस्य तु-उ. 
4, यस्व बृच्छले विहाय दुतादिप्रेषणद्वारा समानजातीयां परलयं गच्छति, तस्यान्तिम 

उत्तमो दण्डः । हीनायान्दु बलच्छले विहाय गच्छतो मध्वमो दण्डः । उत्कृ्जनातीया्ध॒ दूतादि- 
मरेषणद्वारा बलच्छलाम्यां वा गच्छतो मारणमेवेत्ययंः ॥ (धि. र,, ३८८) 

{4 
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याहवर्क्यः [२, २८६] 

सजातावृत्तमो दण्ड आआब्रुरोम्ये तु मध्यमः । 

प्रातिलोम्ये वधः पुंसो नार्य; कणो दिकरतेनम् ॥ 

विष्णु; [५, ४०.४२] 

पारजायी सवणांगमने तुत्तमसाहसं दण्ड्यः । हीनवणांगमने मध्यमम् । 
मोगमने च । अन्त्यागमने च वध्यः । उत्तमागमने चः" । 

शक्चलिखितों 
क +~ ० ५, प ८ (0 

अनिवटितपरवेशे स्रीहेषु" तत्रोत्तमयुत्तमायामू । बिपयये मध्यमसाहसम् । 

प्रतिरोपेकान्तरावस्कन्दने सवेखं वधो वा । "विषयमे सन्निरोधः सवंखं वा ॥ 

अस्यायेः-मनिवे् शीग्रं प्रविश्य उत्तमां ब्राह्मणादिख्ियमभि- 
५, श. [केरे ४७ [क 

गच्छतो तब्राह्मणस्योत्तमसाहसो दण्डः । "विपयेये' तु ब्राह्मणस्य प्षत्तियारि- 

छरीगमने मध्यमसाहसो दण्डः । प्रतिखोमस्य शुद्रादरेकान्तरितद्विजाति- 
ल्लीगमने वधः सवेखापहारस्िना दण्डः । वाणश्षन्दः सयुच्चये । ('आयेरूय- 
भिगमने लिङ्गाद्धारः खहरणं च । मोप्राः चट भाऽधिकः' इति गोतमवयचनात्" 
[गौ. ध, मृ, १२, २-२] । ववपथये सान्नर।घः, व्राह्मणस्यायुप्रपत्रीगधने 

वेश्यस्य दवरधरं बन्धनागारे तिराहितिस्य सवेखापहारो दण्डः-- वहः 
सवेखदण्डः स्यात् संवत्सरनिरोधतः इति मन्रुवचनात् (८) ३५५] इति ॥ 

, ऽपतत् एकै [ना {6्व् द्तान, 

, अनिवेदितस्रोपमेये सरीगष्षु-स; अनित्रेदितप्रत्रये ल्री लीगदेषु-उ. 

. प्रतिलोम एकावस्कन्दने सवख बा-उ. 4. ६114 (0071 ल्त् [क उ. 

. शगुप्ता' इति वि. र.) २३९०. 6. गोतभवचन। दिगि; विपरयुयस्यावियेषः-स, 

7. ^{1€}' तपता 1€ ६००४८ दकाया † | !इति मनुब्रचन।दि।ति लक्ष्मी- 

धरेण व्याख्यातम्| ६1 ८६९४ 1६५ ¢()1; {11111८8-- 

'हलायुधसनु यो हीनजातिरुतमजातीयसनयृहम नवेद प्रविशति, तदासौ दु्टत्वभमीय 
[पाठन्तर-"सवस्वमुपरनौय' | उत्तमसाहसे दण्ड्यः । यदि तुत्तमजातीय प्व दीनजातीयायाः 
पूवेवद्गं प्रविशति, तदासां मध्यमां दण्ड्यः । यदि वु प्रतिलोमो हीन एकाम्तरितां 
उत्तमजातीयां सखियमभिगच्छति, यथा ब्राह्मणो वेश्यां, क्च ियः शुद्र, तदा तस्य सन्निरोषे बन्धनं 
दवस्वहरणं वा, मपराधमहत्वामहत्वाम्यां व्यवस्था कार्या । संवत्सरनिरोधितस्य सर्वसापरणं दण्डो 
बेश्ये । वेध्ये सर्वस्वदण्डः स्या"दिति भलुवचनात् ॥ [षिषाद्रल्राकरः, २९०-३९१] 

~> < #"~ 

<र 
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"द पांषिकारे पुः [८, ३७२] 
पुमांसं दाहयेत्पापं श्रयने तपन आयसे । 

अभ्यादध्युश्च काष्ठानि तह्न द्षेत पापढृत् ॥" 

नारदः [१५ ७२-७५] 

भ्माता मातृष्वसा शश्रुमोतुजानी पितृष्वसा । 
पिदृव्यसखिरिष्यश्ची भगिनी तत्सखी स्तषा ॥ 

दुहिताऽऽचायेभाया च सगोत्रा ्षरणागता । 
राज्ञी प्रवरजिता धात्री साध्वीं वर्णोत्तमाचया॥ 

आसामन्यतमां गत्वा गुरुनसपग उच्यते । 

िश्नस्यो्तनं! ततत नान्यो दण्डो वरिधी यते ॥ 

याह्नवरस्क्यः (२) २३२-२३२] 

पितुः खसारं मातुश्च पातुरानीं स्तुषापपि। 
$ ९९ ¢ 6 

मातुः सप्रीं मगिनामाचायेतनयां तथा ॥ 

आचायेपनीं खघयुतां गच्छंस्तु गुरुतरपगः । 

छित्वा छिङ्गं वधस्तस्य .सकापायाः क्ियास्तयथा? ॥ 

1. (्दषगमनाधिकररे मनुः" इति वि. र, पाठः (३९१); धमाधिकारे मनुः इति स; 

८दप॑विकरि मनुः" इति ज, द. 

2, योऽसा पल्याः जारः स "आयसे" लोहशयने, "ततत" अग्रिसमे कृते दा्यितव्यः । अत्त 

च शयनस्थितस्य काष्ठानि वध्यघातिनोऽभ्यादध्युरुपरि श्िपेयुः । यावच्का्टप्शारैः अभिञ्वाखाभिः 
शयनतपिन च मृतः । (मेधातिथिः); (अभ्य्रादथ्युः' परितः श्षिपेयुः-षि. र₹., ३९१. 

8. माताऽ जननीव्यतिरिक्ता पितरृपत्नी । (वि. ₹., ३९१) 

4. कतनात्तत्र-वि. र., ३९१. 

8. माठु; छपर्नति चासवणोमिप्रेता । तरासु तु गुरतस्पसमत्वौ मुख्यमेव यतः 
(विन्बरूपः); "च'शब्दाद्रा्प्रनजितादीनां प्रहणम् (मिताक्षरा) 

6. लिया अपि-इति मिसाक्षरापाठः; सियस्तया-स; 'ठकामायाश्च योषितः इति 
विभ्बङ्पपाठः 
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व्यासः 

क्षायः संग्रहे दण्डो यथोक्तः 'सद्दाहूतः । 
श्च्छन्लयामागतायां द गर्छतोऽप दमः स्मृतः ॥ 

भनुः [८) २७८-३७९; ७, ३८२-३। 
"सहश्च ब्राह्मणो दण्ड्यो गुरा विरा बराद्रनन् । 

श्रतानि पञ दण्ड्यः स्यादिच्छन्त्या सह सङ्गतः ॥ 

मौण्डचं प्राणान्तिको* दण्डो ब्राह्मणस्य विधीयते । 
इतरेषां तु वर्णानां दण्डः प्राणान्तिको, मवेत् ॥ 

वैश्यशेत् क्षतियां युतां वेयां वा क्षत्रियो ध््रजन् । 
यो ब्राह्मण्यामथुप्रायां तत्समः दण्डमहेतः ॥ 

सहस ब्राह्मणो दण्डं दाप्यो युपे तु ते व्रजन् । 
शूद्रायां प्षतियविशोः साहसो वे भवेहभः ॥ 

आपस्तम्ब; (२, २७, ८] 

नाश्य आयेः शुदरायाम् ॥ 

'आर्यो' ब्राह्मणादिः, श्शुद्रायां' अनन्यपूवायां रेतः सिक्त्वा, नायो! 
विषयान्निषास्य इयथः ॥ 

1. स उदाहृतः-स, 

9. सर्वखं-^. 8. 2. ज, द. 
8. विप्रो-स, 

4. प्राणाम्तको-मेधातिथिषाटः 

6. व्रनेत्-उ, बि, स. 

6. ताबुमो-मेधातियिः; "न इ गौ-8. 8. (४) 
7. श्ुप्ता अषटशीराऽपि यदि केनचिद्रक्ष्यते पित्रा भ्राता बरम्धुभिबां तां हद्रच्छन् 

ससं आक्षणो दाप्यः । गुता शीलवती चेत् प्वासनाङ्गनेऽपिके- मेधातिथिः 
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पयः (८, २८५; ८, २७२) 

अयुते प्षतियावेहये शुद्र बा ब्राह्मणो व्रजन् । 
शतानि पञ दण्ड्यः स्यात् सक्तं स्वन्त्यजञ्जियम् ॥ 

संबस्सराभिश्नस्तस्य दष्टस्य द्वियुणो दमः । 

ब्राह्मया सह संवासे चाण्डादया तावदेव ठु ॥ 

(सवत्सराभिशस्तस्य दृषटस्यः इति-संवत्सरमनेनोपश्क्ता परश्चीति 
यस्याभिश्ापः (सैवत्सराभिश्षस्तः, तस्य सेवत्सरभ्रुपशुक्तायां यो दण्ड उक्तः 
स द्विगुणः स्यदिलयषेः । वराया अलयन्तदुराचारा बधबन्धोपजीविपरभ्रतयः 
सप्तविधाः । ध्रालखप्रतिपादकनिन्दितकमाचारा निन्दिता' इयादिहारयीतवच- 
नानुसाराव् ॥।' 

याह्नवर्क्यः [२ २९४] 

अन्त्याभिगमने त्वङ्कधः कबन्धेन प्रवासयेत् । 
शुद्रस्तथान्त्य एव स्यादन्त्यस्यायोगमे वधः ।॥ 

(अङ्यः कबन्धेन, अश्रिरःस्कन्धनरशरी राकारणाङ्कपित्वा । 

1. घमेभ्रष्टाचारा अवसनकम॑घरमांश्च व्रात्या इति हारीतोक्तेः । हलायुषस्तु वात्या अतिक्रान्त- 
विबाहाकालकम्या इत्याह । (वि. र. ३९३) ॥ मेधातिथिस्व॒---(ातः' पूगः स॑षः तेन चरम्ती 
पटी | भयवा व्रातम््तीति व्रात्या । याऽनेकपुरुषोपमोग्या पुटी षा हि पुरुषव्रातमशति । 
अथवाऽनेकपुरुषसामिका ब्रामख दास्यश्च व्रात्याः" । ये त॒ उद्वादष्ीनां काल्यां मम्यन्ते तेषां 
भते न शरुख्यः शम्दायंः | अयं हि व्रायशब्दः स्मूतिकरे, साविन्नीपतितेषु प्रयुक्तः । न च ज्ञीणां 
तत्सं मबः । जथ स्रीणां विवाहस्य तदापर्तिवचनादुपनयन॑ं तद्धीनपुङषवत् व्रात्या-गौणस्तहिं न 
मुख्यः । . . न विवाह्कालः स्रीणां नियतो यत्कालाद्ज्रष्टाः वायाः स्यु; । यदपि प्रागरतोः बिवाश्ाः 
तदपि खरथ॑बरस्य ऋतुमत्या विना तत्परेणानुक्ञात एव काममामरणं तिष्ठेद कन्वा॥ (मेधातिथिः) 

2. “कवन्धेन' इति विश्बरूपपाटः; (कुबम्धेन' (कुष्सितबम्बेन मगाकारेणाङ्यित्वा 

खराषट्ा्िवांसयेत्) इति मिताक्षरा; (छुवर्णेन' (कुस्वितवर्णेन मगाकारेण) इति ष्यषहार- 
प्रकाश्चः। 

8. अन्तयश्चब्दो शद्राननिङृष्टापशद+ । तामम्त्य।पशदल्ियं गच्छन् मेवर्णिकः कवन्बे- 
नाङ्कयिस्वा खराष्टाददिष्कायेः । शरूद्रस्याङ्कप एव स्यान बहिष्कार्यः । शूद्रस्य अप्रवासनं 
दासस्वशापनाय॑म् । (विश्बरूपः) 



५९० हेत्यकरपतकः [७१ 

बोधायनः [२-४, ५३; ५, १-३] 
शूद्रे कटाभ्निना दहेत् । अयाञ्प्युदाहरन्ति । अब्राह्मणस्य शारीरो 

दण्डः | 

अब्राह्मणस्य शारीरो दण्डः संग्रहणे भवेत् । 
सर्वेषामेव वणानां दारा रष्यतमा पनात् ॥ 

नतु चारणदारेषु न रङ्गावतरे वधः। 
संसजंयन्ि तः दयेतानियुपरंशधारयन्लपि ।॥' 

शूदरस्यानुत्ती गातमः | १२) २-३। 
आयैस्त्यभिगमने लिङ्गोद्धारः सवैसखहरणश्च । गोप्ता चेद्रधोऽग्रिकः॥ 

आपस्तम्बः [२ २७, ९-१०| 

वध्यः शुद्र आयायाम् । ष्दारं चास्य कशेयेत् ॥ 

त्राह्मणी हषं सेवेत" इयनुषत्तौ यमः 
शुद्र ठु घातयेद्राजा शयने तप्न आयसे । 

छ, [4 =, 4 > 
द्हदत्पपटरत तत्र क्रः पणस्तरणस्तथा ॥ 

मतुः [८ २७४-२७७] 

शुद्रो गुप्रमयुपं गा देना बणेमःवसन्ः । 
अगुप्तमङ्गसवेखी रुपे सर्वेण हीयते ॥ 

1. #. 9, 13. 3. च. 81 ज णा 1676 € 571 5018 
कमिप (भा, ५6१) भप्ट्म्वकृ ला्ट्त् णा }). 8९६8 5५८70) सति। प्र€ 110- 
००९०० तथा च मनुराह. 

2. "दाराश्चास्य चाकषयेत्” इति वि. र. पाठः (३९४) एतच्च योऽन्तः पुरा दिष्वधिकृतो 
रश्चकः सन् स्वयमेव गच्छति तस्य भवति । अस्य शयुदरस्य या दारभूता तेन भुक्ता तैवर्णिका खरी तां 
कृशेयेत् बतनियमोपवासेः । या प्रजाता न भवति तद्विषयमेतत् ॥ (हरदत्तः) 

3. आविशेत्-ज, द. 



भ्यवहारकाष्डे सीसङ्गहणम् ५९१ 

वैश्यः स्ैखदण्डथः स्यात्संवत्सरनिरोषतःः । 
सहसरं क्षत्रियो दण्डयो मोण्डयं मूतेण चाहेति ॥ 

ब्राह्मणीं यद्ययुपनां च श्सेवेयातापिति स्थिनिः। 

भवै पञ्चशतं कुयात् क्षतियं तु सहस्तिणम् ॥ 

उभावपि तु तावेव ब्राह्मण्या गुप्तया सह । 

विष्डुनी! शुद्रबदण्ड्या दग्धव्यौ वा कटाप्निना ॥ 

रेजत बणेमावसन्!द्विजानिल्ियमभिगच्छन्नियथेः । अगुप्तं" अरलितम् । 
'अङसवसखी" अङ्गमवसखसहितः, द्टीयते' तेनाङ्गेन येनाङ्गनापराद्धं, सवैखेन 

च हीयत इत्यथः । रक्षितां तरु व्रजन् स्सर्वेणः अङ्गेन हीयत इत्यथः । 

तया [८) ३८४ 

क्ष{तयायामगुप्तायां वैश्ये पश्चश्षतो दमः | 

मूत्रेण माण्डमिच्छेत्त क्षतियो दण्डमेवः वा ॥ 

हार]१: 

भरेयसः शयन यिनं राजा वध्वा वनिः खादयत् । कष्टता दादयेत् । 

“भयस व्राह्मणादेस्तूनपस्य । शयनशायिने' स्रीमामिनम् । (एनां! 

उत्तेमरस्ियम् । 

गौतमः [२३, १४-१६] 
कवा , | ५ म 

र | शभिः ख।दयद्राजा निहीनवणगमने चयं प्रकाशम् । पुमांसं घातयेत् | 
यथाक्तवा॥ | 

1. निरेधितः-वि. र. पाठः (३९५; 
| £. सेवेयासानति खितः इति चि र. पाटः) "गच्छेतां वैपादितौः इति मुद्रित. 

मठेकशषु | 

2. 11118 11716 कात् {16 एल 16 7183877 7 उ, बि, ज, 
4. गुप्तां चेत्-स. 

9. (दण्डमेव वा" इति वि. र.) २९५; मु. म. सभर; मोण्ड्यमेव वा-उ. 



५९२ ृष्यकर्यतरः [७२ 

बयिष्ठुः [२१ १.५ 

` शूद्रभेद्राह्मणीममिगच्छेद्रीरणपतेर्वे्टयित्वा शुद्रमप्नौ परास्येतः । ब्राह्मण्या, 
शिरसि बापनं ठृत्वाः सपिंषाग्युक्ष्य, नगरां खरमारोप्य, महापथमनुव्राजयेत्ः | 
पूता भवतीति विङ्गायते । वेश्यधेद्राह्मणीमभिगच्छेट्योहितदभर्े्टयित्वा वैश्य. 
प्रघ प्रास्येतः। ब्राह्मण्याः शिरसि वापनं ढृत्वाः सपिषाभ्यु्ष्य, नरां खर- 
परारोप्य पहापयमनुतव्राजयेत्" । पता भवतीति विह्नायते । राजन्यशर्ाह्मणी- 
मिगच्छेरछरपतेर्वेष्टयित्वा राजन्यमश्री प्रास्येत"" । ब्राह्मण्याः शिरसि वापनं 
कृत्वा” सपिषाऽभ्युक्ष्यःः नम्रां खरमारोप्य महापथमनरुत्राजयेत्५ । पूता 

भवतीति विज्ञायते । एवै वेक््यो राजन्यायां वैधुनमाचरनः । शूद्रस्तु" 
राजन्यावेश्ययोः । 

अथ यमः 

हषठं सेवते या तु ब्राह्मणी मदमोहिता। 
तां भिः खादयेद्राजा संस्थाने वध्यघातिनाम् ॥ 

, प्रास्येत् 101 प्रास्येत-मु. षा. स्श्रु.; स, 

, वपनं कारयित्वा-मृनग्धा. स्र. 

, सर्विषाम्यज्य-ज, स, 2. व.; सर्पिषा समभ्यज्य-मु. षा. स्मृ. 
, नमां कृष्णखरमारोप्य-म. धा. स्म. 
. अनुशंत्राजयेत्-मु, षा. स्थ. 
. प्रास्येत्-मू, षा. स्स. 

¶. वपन कारयित्वा-104. 

8. सर्पिषा खमभ्यन्य-1714. 
9. गौरखर {07 खर-174. 

10. भनुस॑तराजयेत्-14. 
11. प्रास्येत्-मु. धा. स्मर. च 
12. वपन कारयित्वा-म॒ग वा. स्स. 
18. अम्यञ्य-8. ५.; ख; समन्यज्य- 1014, 

14. श्ेतखरमायोप्य- 1874. 
18. अनुस॑त्राजयेत्--1024. 
16. 01018 मेुनमाचरन्-74. 
11. शद्रभ-164.; स 

@> ष #= €> £ ^+ 



भ्ववहारकाण्डे खी खङ्रहणम् ५४३ 

वेश्यं बा क्षवियं बाऽपि ब्रह्मणी स्रबतेहुया। 
रसो पृण्डनं तस्याः प्रयाणं गर्दभेन तु ॥ 

(संस्थाने वध्यधातिनाम्, वध्यान् ये घातयन्ति चण्डाडादयस्तेषां 
स्थाने ॥' 

बृहस्पतिः [२४, १६.१७] 

गरहमागलय या नारी प्ररोभ्य स्पशेनादिना । 
कामयेत्ततर सा दण्डा नरस्याषेदभः स्मृतः ॥ 

छिन्ननासोष्ठकणी तु परि श्राम्याप्सु पजयेत् । 
खादयेद्वा सारमेयः संस्थाने बहूसंस्थिते ॥ 

°बहुसं स्थिते" बहवः संस्थिता यल्न चत्वरादो । 

पनुः [८ २७१] 

भतारं रक्षयेया दु द्वी त्तातियुणदर्षिता | 
तां श्वभिः खादयेद्राजा संस्थाने बहुसंरिथितेः ॥ 

इन्यादिलयनुष्टचौ बिष्णुः [५ १८) 

+व्ियमसक्तमठेकां तद तिक्रमर्णी चः । 

याङ्नवरक्यः [२, २३३] 

बिङ्गं छित्वा बस्तर सकापायाः खियास्वया ॥ 

1. 28. ०.-तेरधिष्ठिते देशे € चण्डाडदयः 
2. "“वंखयाने” दे 0१४९ 17 उ; बहवः सं खिता ब्र जनाशरस्वरादौ (मेधातिथिः) 
8. (लक्घनं* भतारमतिक्रम्याम्बलर गमनम् । तच्चेत् खी करोति । (दर्पेण, बहवो मे शातयो 

बलिनो द्र विणर॑पन्नाः | (ल्रीगुणो' सूपलोभाग्यातिद्ययसंबत् । (मे बातियिः) 
4. “लियं अवशक्तमवृंकाम्' इति वि. र. पाडः । अनुपमुक् मर्तकामिति ग्यास्यातम्" 

(३९९); 'मशक्तमतृका'मिति मुद्रित नि. स्द्., स च; 'गुक्तमवृंका प्रिति-उ. 
5. भरणादि वमथांऽप्यदाक्तो निरोद्धमम्पेम्बो यस्यास्ताम् । तमतिक्रमिङ्कं परुरूषोपमोग- 

कम्पटाया शीलमस्यास्तां च ज्वं हन्यात् । (वैजबम्ती) 
70 



५०४ कृष्यकस्पतरः [७१ 

बहस्पतिः [२४ १८-१९] 

अनिच्छन्ती तु या शक्ता युपा तां बासयेदश्दे । 
 -मडिनाङ्गीमधःस्षय्यां पिण्डमालोपर्ज।विनीम् ॥ 

कारयेनिष्छृतिं छर पराक वा समे गताम् । 

हीनवर्णोपुक्ताः या ल्यास्या वध्याथवा भवेत् ॥ 

समे गतां” -सवणेपुरूषे सङ्गताम् । 

कात्यायनः [४८८-४८९] 

नाखतन्त्राः सियो प्राः पुमांस्तत्रापराध्यति । 
प्रथुणा शास्नीयास्ता राजा तु पुरुषं नयेत् ॥ 

प्रोषितखामिका नारी प्रापिता यदभिप्रहे 
ताबस्सा बन्धने स्थाप्या यावत्मलयागतः प्रभुः ॥ 

“पुरुषं नयेत्! ̀ ख्ीखामिनं पुरुषं परापयेदित्यथः । 

मर्स्यपुराणे [२२७, १२७-१२९] 

बात्संद्षयेदयस्तु परभायो नरः कचित् । 
वषदण्डो भवेत्तस्य नापराधो भवेत् लिया; 

अद्रभ्यां ृतपर्तीः तु संगरहन्लापराध्नुयात् । 

स तां परिश्रृहाणस्तु सवेखं दण्डमहेति ॥ 

कृत्यकर्पतरौ वग्यवहारकाण्े 

[अभिगमनदण्डः] 

, भुक्ता सा त्याज्या बध्याय वा-स. 

, चमवणेषु पुरुषेषु संप्रताम-स, 

, भूगपजीं तु-उ. 

, ष्बद्रम्यां तां बङ्खहीता दण्डं ठ क्िशरमहंति' इति मत्स्यपुराणे (भानन्दाभमकोशे) नै € 22 =+ 



भ्व वहारकाण्डे खोशङ्गदणम् ५९५ 

७२ (ख) अथ कन्याद्षणम् 

तत्न म्रः [८, २8६४] 

योऽकामां दूषयेत्कन्यां स सथो बधमहंति । 
सकामां दूषयस्तुरयो न वं पराप्तुयान्नरः ॥' 

मरस्य पुराणे (२२७, १२४-१२५] 
योऽकामां दूषये्न्यां स सद्यो वभमहेति । 
सक्रापां दूषयानस्तु प्राप्ः परमसादसष् ॥ 

(सन्निपाते दते इतयनुषटत्ता आपस्तम्बः [२, २६, २१] 

कमायौ तु खान्यादाय नाहयः* । 

पनुः [८) २६६] 

उत्तमां सेवमानस्तु जघन्या बधमहेति । 
शुरं दद्यात्सेबमानः समामिच्छेत् पिता यदि ।# 

1. ततुस्वः' समाननातीवः (मेणातिथिः) 
‰. प्राप्नुयाद् द्विशते दमम् इति आनन्दाश्रमपुस्तकपाठः 
8. अल्ापि वुस्यमब विवक्षितम् । उत्तमनातीमायां सकामायामपि हीनस्य बधविधानात्। 

(वि. ड,, ४०२) 

4. ५११९१ ९० 6018; स्ख गृहीत्वा निवास्यः-बि, स; स्बस्राम्बादाय नाश्यः- 
ख; स्वानि धनानि भदाय नाक्ष्यो निवास्य । एतञ्च हीनायामकामायाम्-वि. र, ४०१. 

8. सखमागन्डत्समामपि-इति वि. र. (४०१) पाटः 
6. अकामायाः कन्याया दुषणे ब्राञ्षणवनविशेषेण हीनोत्तमानां वध एव दण्ड इत्युक्तम् । 

सकामा दूषणे त्विदमाहुः । “उत्तमां' रूपवावनरपन्ननात्यादिमिः। 'जषम्यो!ऽयन्तनिङ्ृष्टः । 
नातिशम्येऽपि गुणवष्यः। “समां ठु' गच्छन् सकामां स ्युस्क' आसुरविबाह दषं पिते 
'दच्यात्ः। न चेदिष्छति पिता तदारज्ञे दण्डं दथ्ात्। ननु च गाम्धवोंऽयं जिबाह 
५इस्छयाऽम्योम्य्वसगं' इति । तत्र न युक्तो दण्डः ।› केनोक्तं गाम्धवें नालि दण्डः? अत प्यव 
नायै सती षमेः, नायं विबाहः जममहंस्काराभावात् । यदपि शाङुन्तड़ ग्याखवजनममम्तकम- 
नम्निकमिति तदृदुभ्यन्तेन कामपीडितेनेवं कृतम् । न चेच्छासयोगमात्रं जिबाहः । सखरीकरणो 
पावमेदादष्टां विवाहाः, न पुनर्विवाहमेदात् । इत्तवरणं तत्र पुनः कर्त॑न्यमेवमिति। भया 
कतु दद्नोत्तरकाठं गान्धर्वः । प्रागतोः श्यस्को दण्डोबा। 'भय कम्वाबाः का प्रतिपत्तिः १" 

तस्मा एव देया । निद्रत्तामिराषा चेत् काममन्वल प्रतिषाया । दर्कग्रहणं चात्रापि वङ्कदुपभोग- 
निष्कुत्यथमस्येब । बरशत् निदृताभिराषे। ९८।द् माश्यितम्बः ॥ (मेनातिथिः) 
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नारदः [१५ ७१-७२] 

कन्यायामसकामायां दथद्गुस्यावकतनम् । 

उचमायां बधस्त्वेव स्वखहरणं' तथा ॥ 

सकामायां तु कन्यायां सवर्णः नास्त्यतिक्रभः । 

कित्वडर्कृलय सत्कृत्य स एबेनां सथुदरह्त् 

मथ शरङ्खटिखितां 

कन्यायापसकापायां द्रथर्युरच्छेदो दण्डथ । उत्तमायां बु वधो 

जघन्यस्य । समानायां! शरस्कमामरणं द्विगुणं च ज्जीधनं दत्वा प्रतिपध्ेत 

"कन्याम् ॥° 

याद्वस्कयः [२, २८७-२८८] 

अङद्ःकृतां हरन्कन्यामुत्तमां इ्वन्यथाधमम् । 

दण्टं दच्यात्सबणांघु परातिरोम्ये बः स्मृतः ॥ 

सकामाखन्रुरोमास्ु न दोषस्त्वन्यथा दमः | 

1. सवेसङ्गहणम्-म. ना. स्थ.) १८२. 

2. संगमे-मु. ना, स्म.) १८२. 

8. अङ्गुली साभ्बमेथुनमेतत्। येन येनाङ्गेनापराध्नुयात्तदेबास्य छिम्ादिति वामाम्य- 

पराप्तत्नादिति पारिजातः। (वि, र.; ४०२) 

4. समायामिति धि. र. पाटः 

४. खकन्याम्-स; प्रपयेव (ताम् )-वि. र.) ४०२. 

6. सकामायां दण्डो षर्शतसूपो मनृक्तो द्थङ्गुलन्छेद सहकारी आसुरविबाहोक्तदानवत्। 

द्विगुण जीषनं शचस्कं च कन्याये तद्वन्धुम्बश्च दत्वा तां गङ्वीयात् । “उमावां' इच्छम्तीमिति 
चेः । इद मप्यद्गुली साषनमेथुननिषयम् । हरिष्टरस्ठ दवद्गुली परिमाणलिङ्गन्डेदः इत्याह ॥ 

(वि. ₹. ४०२) | 
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दूषणे दु करण्छेद उत्तमायां बधस्तथा ।॥ 

'उत्तमं' उ्तबसाहसम् । 'अधम' अधमपसादहसम् । 

भवुः (८, ३६७-३७०; ३६५] 

अभिष्ञ्य वु यः कन्यां ङयोहर्पेण मानवः । 
तस्याश्च करप्येः अस्गुर्यो दण्डं चाहेति षद्श्तम् ॥ 

सक्रामां दूषयानस्तुः नाद्युटीच्छेद षाप्चुयात्' । 
टक्तं ठ दमं दाप्यः भरसङ्गबिनिदसये ॥ 

कन्येत्र कन्यां या इयात्तस्याः स्यादिदशतो दमः । 
शुल्कं च तगुणः दद्याच्छिफाश्च प्राप्चुयादश । 

या तु कन्यां प्रकुयातह्लीः सा सद्यो मौण्ड्यमरति । 
अस्गुरयोरेव वा छदं खरेणोदरहनं तथ। ॥ 

कन्यां भनन्तीष्त्छृष्टं न किचिदपि दापयेत् । 

लघन्यं सबमानां ठ संयतां वासयेदश्हे ॥ 
(सभिषञ्य' अभिभूय । यात् वियत् , दृषयेदिति यावत् । 
(करप्ये' छये । श्िफा"ऽत्र जटारश्वादिष्रहारःः । 

'अबद्कृता' उपङ्कृ्तविवाहा । इन्ठन्तीषु कन्थामु सवणाय भनुढोमाद वा प्रदष्याप- 
इतादु न दोः, गान्धवेविवाहनिषयत्वात् । (८0114 मधातिथिः) यस्तु अनरङ्कृ 

तापहरणेऽधमो दण्डः) सोऽन्यथा निष्कार्मासित्ययः। दुषणे ठु कम्याभिगमने करच्छेदः 

अनिच्छायामेव । अन्यया तु अङ्युटी विच्छेदः स्मृत्यन्तरानुश्रारात्। प्रातिश्येम्येन तु कन्या 
दूषणे वघ एव । (तथा चन्दः स्मृयन्तरोक्तद्यूलारोहणादिप्रकारार्थः । (विश्वरूपः) 

2. तस्याश्च कस्प्मे-चि. र., ४०२; "तस्याश्च कयां अङ्गुल्यो" इति मेधाबिधिपाटः; 
तस्याश्च कर्ये इति कुद्धकः 

. दूषयंस्वु्यो (मेधातिथिपाठः) 
. च्छेदमरति-ख 

, द्विगुणं दधाच्छिफाश्वाप्नुयादश-इति मधातिथिपाटः; ख; वि. र., ४०३ 
. ध्या कम्यां विप्रकु्यास्जञी' इति वि. र. पाठः "खी" कम्यातिरिक्तयोषित् (वि. र., ४०१) 
, “शिफा! रज्जुलताप्रहाराः मेधातिथिः) ~ ॐ र तर > 
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पुंल । 
४०६) | 

कृत्यकैर्पतशैः [७२ 

७२ (ग) अथ बन्धक्पमिगमनम् 

तत यमः 

परदारे" सवणाोष दण्दयाः स्युः पञ्च कृष्णडान् । 
भसव्रणांखान्रुरोम्ये दण्डो द्रादश्चको मतः॥ 

ध्यासः 

बहुभि्ुक्तपूनां या गच्छेयस्तां नराधमः । 
तस्य वेहयावदिच्छन्ति दण्डनं न तु दारबत् ॥ 

कात्यायनः (८२१) 

कामातो खेरिणी या तु खयमेव प्रकामयेव् ¦ 
राजादेश्चेन भोक्तव्या “निर्याप्य जनसंनिधो ॥ 

नारदः [१५ ७८-७९] 

सखैरिण्यव्राह्मणी वेश्या दासी निष्कासिनी च या। 
गम्याः स्युरान्रुडोम्येन जियो न प्रतिगोपमतः ॥ 

आसखेव तु भुजिष्याघ्ु दोषः स्यात्परदारबत् | 
गम्या अपि हि नोपेया यतस्ता? सपरित्रहाः ।“ 

याङ्बलक्यः [२, २९०. 

अवरुद्धासु दासीषु इनिष्यासु तथेव च । 

गम्यास्पि पुमान् दाप्यः पञ्चाशत्पणिकं दमम् ॥ 

, तन्न बन्धक्यधिकरे यमः-ज) द, स, वि. र.) ४०५. 

, 'परदारे, परद्।रगमने । (बि, र, ४०५) 

, दमर्न न द दारवत्-ज, द. 4. विष्वाता-ज, द. 

, यत्ताः परपरिग्रशः-मु. ना. स्म. १८२ 

. 'सैरिणी' सवा पुश्चली । 'दाघी' 'खीया कर्मकरी । 'निष्कासिनी' कुडढम्बनिगेता 
भुजिष्यासु अन्येनावरूष्य भुज्यमानसु । (सपरिग्रहाः, परेणावश्दाः । (वि. र 
(निभ्कासिनी' खाम्यनवश्द्ा दासी । (मिताक्चरा)॥ भुजिष्याः, कमंकारिण्बो 

दाखः । (विभ्बरूपः) 
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भ्यास 

परोपरुद्धागमने पचक्षित्णिको दमः। 

प्रसद्य देश्यागमने दण्टो दश्चपणः स्मृतः ॥ 

याङ्गबरक्यः [२, २९१] 

प्रसश्च दास्या गमने दण्डो दश्चपणः स्मृतः| 

बहूनां य्यकामासों चतुर्विंशतिकः पृथ ॥ 

तथा [२ २९२] 
० महै, ० @ 

अयोनौ गख्छतो योषां पुरुषं वापि मेहतः | 

चत्वाररिश्त्पणो दण्डस्तथा "पवनितागमे ॥ 

तथा [ २) २८९] 

पून् गष्छन् शते दाप्यो हीनां गां चैव मध्यमम्" | 

नारद्; [१५, ७६] 

पशुयोनाबतिक्रामन्ः विनेयः स दमे रतम् । 
पध्यपं साहसं गोषु तदबान्लयावसायिषु ॥ 

मरस्यपुराणे [२२७ १७३-१४४) 

तियेग्योनौ तु गोवनं मैथुनं यो निषेवते । 
स पणं प्राप्नुयादृण्ठं तस्याश्च यवसोदकम् ॥ 

1. स्यमिचारिणीत्वाद् शातिमिस्त्यक्ता ली प्रवजिता' (विश्वरूपः) । श्रवजिता 
शक्वादिल्ली (वि. र. ४०७) । (प्रवजिता' तापसी (विादचिन्तामणिः, १८८) 

2. श्यन् गच्छन् शतं दाप्यो हीनल्नीं गां च मध्यमम्, इति विश्वङ्प-मिताक्षरा- 
पाटः । 'पथ्न् गच्छन् शतं दण्ड्यो हीनाङ्गीशेव मध्यमम्, (“हीनाङ्गी छिन्ननासादिकाम्") इति 
विबादरज्ञाकरः, (४०७) ॥ "हीनां छिव" अस्त्याब्ायिनीम् (मिताक्षरा) 

8. (अतिक्रामन्' मेथुन कुवन् (विषादचिम्तामणिः, १८८) 
4. वेपनम्-म पु. (भानन्दाभम) 
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षुवणे तु भवेदण्डो गां वजन् पत्ुनोलमः । 
बेश्यागामी द्विजो दण्डो के्याशरुरकसम पणम्" ॥ 

नारदः (१५) ७७1 । 

अगम्यागापिनः श्नास्ि दण्डो राद्गा प्रकीर्तितः । 

प्रायथित्तविधानं तु पापानां स्याद्रिश्ोधनम् ॥ 

मनुः [८ ३८६-२८५७] 

यस्य स्तेनः पुरे नास्ति नान्यद्खीगो न दष्टवाक्ः । 
न साहसिकदण्डम्नौं स राजा शक्ररोकभार् 

एतेषां निग्रहो राह्नः पञ्चानां विषये खके 

साम्राञ्यद्रस्सजादयेषु शोके चेव यशस्करः ॥ 

४ 
दष्टाः साहसिक्चण्टाः कितवा 'वञ्चकास्तथा । 

यस्य रा्टे न सन्तीह, स राजा शक्रङोकभाङ् ॥ 

इति स्ीसङ्हपवे ॥' 

1. दमम्-वि, र. पाटः (४०८) 

2. प्रचोदितः-मु, ना. स्श्र., १८३; स, 

8. दु्टभाक््-इति उ; "दुष्टवाक् त्रिविधस्याक्रोशस्य कता-इति मेधातिथिः ॥ 

4. सजातेषु-उ. 

6. बधकाः-^ . 9. 23.; बन्धकाः-स; बाघकाः-चवि. ₹., ४०८. 

6. न सीदन्ति-प. 

¶. इति महाराजाधिराजश्री मद्रोविन्द चन्दर देबमशासाग्धिविग्रहिकेण भदृदृद यथरात्मजेन 

मटृभीढकष्मी भरेण विरचिते ङत्यकस्पतर। म्यवशरकाण्डे ज्ञीसद्हणप्ं ॥ (8. 8. (0), घ.) 



५२ 
पुयोग 1 अथ सखैपुयोगः 

तत्र बहस्पतिः {२५, १] 

एतत्सङ्हणस्याक्तं विधानं विन्य तथा | 
ह्ीपुंसवतेनोपायः श्रुयतां गदतो श्मम ।॥ 

रदः [१५ २] 

विबाहादिषिषिः वीणां यत्र पुंसां च कील्यते । 
स्लीपुंसयोग इत्यतद्विवाद पदमुर्यते ॥ 

तत विचाहविषिः ^विवाहकाण्डे बणितः ॥ 

अथ ह्धीपुंसधमोः 

तत्र पुरुषस्य च्ियां ठत्तिः' इत्यत्र- 

मबु | ९, ९ -२ | 

पुरुषस्य चियाश्रैव धर्म्ये बत्मनि तिष्ठतोः । 
सेयोगे विप्रयोगे च धर्मान् वक्ष्यामि शाश्वतान् ॥ 

अखतन्त्ाः खयः कायाः पुरुषैः खेर्दिवानिशम् । 
विषयेषु च सन्नन्त्यः संद्थाप्याश्चालनो वश्च ॥ 

1. स्रीपुंसयोगः-न, द; स्रीर्पुसंयोगः-स, 
2. मया-उ. 

8. थदयपि स्री पुखयोः अम्योन्यमर्थिभावेन राजसभायां व्यवहारो निषिद्धः, तथापि प्रयक्षेण 
कृणाकर्णिकयाऽपि श्ञाते परस्परविहितदृत्तिव्यतिक्रमे दण्डादिना जायापती निनबर्ममत्रे राशा 
स्थापनीयो, अम्यया दण्डनीयो, इति विब्रोषयितुं व्यवहाराधिक्ररणे खीपुभम॑ः प्रदद्बैते । 
(वि र्.) ४० ९) 

4. 4 16676706 ० गृहष्यकाण्ड, २ [प. ७०-१०१], 6.0.8., प०, ¢ 

५. (श्ाश्वतान्' अवर्यकार्यान् (वि, ₹.); 'शाश्वतप्रहण' स्तुहिः-मेधातियिः 
१९ 
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नारदः [१६ २०. 

खातन्त्याद्विपरणश्यन्ति कूटे जावा अपि नियः । 

अखातन्त्यमतस्तासां प्रजा पतिरकस्पयत् ॥ 

पतुः (९) ३) 
पिता रक्षति कमार भतां रक्षति यौवने । 

पुतास्तु स्थविरे भप्रे न घ्नी खातन्त्यपहेति ॥॥ 

याज्ञवस्क्यः [१, ८५] 

रक्षेत्कन्यां पिता विन्नः पति; पत्रास्तु वार्धके । 

अभावे प्नातयस्तेषां खातन्त्यं न कचत् च्चियाः ॥ 

हारीतः 

एकव्रतस्कनभावात् परेन्द्रियोपहततराच्च दृष्ठाः कुकसङ्करकारिण्यो भवनि । 

जीवति जारजः इृण्डो मूते भेरि गोलकः । तस्माद्रेतोपथानाजञायां रक्षेत् । 
जायानाशे कुलनाश । इना तन्तुनाशः । तन्तुना देवपिवयज्नाश्ः | 
धमेनाशे आतनाश्षः । आत्मनाशे सवेनाश्चः ॥ 

® ® क म 'एकव्रतस्कन्नमावा!दिति- एक एव पतिरिति योऽयं व्रतनियमः तत! 
स्वङनादिलयथः । "तन्तुः" पुत्रपौत्ादिसन्ततिः ॥ 

1. ररक्षानाम अनयंप्रतिषातः। अनर्थस्तु अनाचारवृत्तातिक्रमेणाप्रडृत्तिपरेण च अन्यायतो 
घनहरणादिना परिभवः । तस्य प्रतिघातो निवारणम् । तत् पित्रादिभिः कर्तव्यम् । जीवत्यपि 
मत॑रि पितुः पुतस्य चाधिकारः । सवं एते सवदा तस्स॑रक्षणं कुर्युः. -अन्वदेव असातन्ब्यं अन्या 
एव रक्षा | तश्र (५) १४७) च अखातन्त्यं उपदिष्ट, इह त॒ रक्षोग्यते । अम्यतन्त्राया अपि 
शक्योऽनयः प्रतिहन्तुम् । “न ल्ली खातन्त्यमहति'-- नानेन सर्वक्रियाविषयमखातस््य॑विधीयते, 
किं तर्हि, नास्तन््राऽम्यमनस्का खत्मखरक्षणाय प्रभवति शक्तिविकलत्वात्छतः । पश्चमे ठ 
[५ १४७] वचनमखातन्न्यायम् अयान्तरस्य तततोक्तत्वात् ॥ (मेधातिथिः) 

9. “विज्नाम्' विवादहिताम् (वि. र., ४१०) 
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मनुः (९) ५ -७.| 

सुक्मेभ्योऽपि प्रसङ्गेभ्यः जियो रक्याः प्रयत्नतः ।' 

दरयो इरयोः सोक्रमबहेयुररक्िताः ॥ 

इमं हि सवैवणानां पर्यन्तो पममुत्तपम् । 
यतन्ते रक्षितं भार्या भतोरो दुबला अपि ॥ 

श्खां प्रसूतिं चरिते च कुटपात्मानमेव च । 

सखप हि प्रयनेन जायां रक्षन् हि रक्षति॥ 

वर्णसङ्करानन्तरं पैठीनसिः 

तस्मादरक्ेत् भार्या सतरेतः । मा ख सङ्करो भवतिल्याह । 
अप्रमत्ता रक्षत तन्तुमेनं 

मावः ते परबीजान्यवष्पु; | 

भार्या रक्षत कोमारीं बिभ्यतः पररेतसः॥ 

बृहस्पतिः [२५, २। 

सूक्मेभ्योऽपि परसङ्गेभ्यो निवायो स्ञी खबन्धुभिः। 
शवशवादिभिगुरस्ीमिः पानीया दिवानिशम् ॥ 

नारदः [१६ २८-२९. 

रते मरयेपु्रायाः पतिपक्षः प्रभुः जिया; । 

विनियोगास्मरक्षामु भरणे तु स ह्वरः॥ 

1, (प्रसङ्गः, कुतैपकंः । रक्ष्याः” निवारणीयाः 
2, न केवरं शाखरोपदेशादेव ख्रीरक्चा कर्तव्या, यावदिमानि बहूनि प्रयोजनानि । प्रसूतिः” 

मपत्यम् पुतदुहितृरुश्चणम् । ठंकरो म मवतीलययः। "चरि" रिष्टसमाचारः । "ङु" पूर्वोक्तम् । 
कस्यापि सत्कुरूस्य भ्रष्टशीलायां भायायां दोषः सवंकुलमुपतिष्ठतीति--"न साच्मयः लिषः 
एतेषाम्, इति । अथवा पिवृपितामहादीनां सैततिन्चुद्धयमावात् भो््वदेदिकस्यानिृतते र्चा 
स्यात् । “आत्मानं प्रसिद्ध उपपतिनाऽवश्यं हन्यते मायेव वा विषादिना । खं च षै- 

व्यमिचारिण्या घर्मानधिकारात् 1 अतो (जायां! रश्चिता स्व॑मेतद्रशषति ॥ (मेधातिधिः) 

8. तसाद्रश्षेत मायी मा स व्णवषङ्करामिभमवोऽस्त्वियाह । अप्रमत्तो रश्च तन्दरुमेव न 

वादने तरे प्रवीनानवाप्युः माया रश्चन्ति कोमारीं परचेतः ॥ इति विषाद्रज्ञाकरे [४११] 
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परिक्षीणे परतिङुले निमेनुष्ये निराश्रये । 
तस्सप्िण्डेषु चापत्षु पितृपक्षः प्रः खियाः। 

"यक्षद्रयावसने तु राजा भतो स्मृतः च्ियाः। 
स तस्या रक्षणं यां निश्ह्वी यास यश्च्युनाम् ॥ 

पतुः (९, ४, 

कालेऽदाता पिता वाच्यो वाच्यश्वाजुपयन्पतिः। 
मृते भतेरि प्रस्तु वाच्यो मातुररक्षिता ॥ 

बृहस्पतिः [२५ ५] 

अप्रयच्छन् पिता काले पतिश्रानुषयन्दृतौ । 
पुतश्चाभक्तदो मातुगेद्या दण्ड्यश्च धर्मतः ॥ 

मनुः [९, १७-१५; ९, १७-२१; ९, १६] 
नेता रूपं परीक्षन्ते नासां वयसि निश्चय | 

विरूपं रूपवन्तं वाः पुमानियेव्र भन्ने ॥ 

पौश्वस्याचठ चित्त्वा नेक्ञेद्याच खमावतः | 
रक्षिता यन्नोऽपी ह मत्ता विङकषेते ॥ 

^शय्यासनमलङ्कारं कामं कोधमनाजवमऽ। 
दरोहभावैः ङचया' च स्ीभ्यो मनुरफसपयत् ॥ 

, नारदीयमनुसंहिता-१४, २९. 

, संसितिः-मेधातिथिपाठः; स, ज, 2. ¶.; संखिते-न, 

, भ्सुरूपं बा विरूपं वा-इति मेधातिथिषाडः 

4. “शयया शयने, खम्रशीलसम् । आसनः अनम्युस्यानकशीकरता । 'भनार्वता, लिम्बेऽपि 
देषो, दिष्टेऽपि लेहः (मेधातिथिः) । 

९. अनायंताम्-हति मेधानिथिषाटः, स. 

6. द्रोग्धभावम्'-ईति मेधातिथः, दरोग्ृत्वं भवृपित्रदेः। 

१, ङुजया-नीचपुरुषसेवनम् (मेधातिथिः) 

€ {< = ॥ 



स्यवहारकाण्डे खीपुयोगः ६०५ 

नास्ति द्गीणां क्रिया परन्तेरिति धर्मो व्यवस्थितः। 

निरिन्दिया ध्रमन्ताश्च खियोऽतृतमिति स्थितिः ॥ 

तथाहि श्रनयो बहो निगीता निगमेष्वपि । 

ग्खालक्षण्यपसंक्षायै तासां शणुन निष्कृतिम् ॥ 

यन्पे माता प्रद्ुदधुम चिचरन्त्यपतित्रता। 

तन्मे रेतः पिता शङ्खा मिलयस्येतनिदशेनम् ॥ 

ध्यायत्यनिष्टं यक्िञित्पाणिप्राहस्य चेतसा । 

तस्यैष व्यभिचारस्य निहवः सम्यगुच्यते ॥ 

एवै खमावे ज्ञात्वाऽऽसां श्लापतिनिसगेजम् । 

परमं यत्रमातिषठेसुरूषो रक्षणं प्रति ॥ 

1. 0६ बोधायनधर्मसत्र, २, २, ४७--'निरिग्द्िया ह्यदायाश्च लिया मता इति 

भ्रुति;! । अल धनिरिन्दियाः' निगेतरसाः इति गाविश्श्ूसःसिना भ्याख्यातम् (पर. ११५). 9९९ 

ए 1.४ 12.15 ] ४8 {1/4४4॥ 21041170 0]/व) (पृ. ४५५) 1161611 {116 #€त16 

10888866 (तस्मात् सियो निरिन्द्रिया अदायादाः' इन्द्रिय 2 1111611616त 8 सोम, 

{701 {}1€ 'दद्वियं वै सोमपीथः 811 {1118 1111€ा])161४.1011 18 ४180 हा1र्छा एष 

28.01४, (व्यत्रहारमाधवीय, पृ, ५२३८). द्वााद्षत्रा) € 91118 1४ ४8 06० 

0 40447 ((7्118)) 072 11616 8111011 {01 81161127, 87 

९2 [0121108 {1४1 ९011186! 211८1106, 11116111 61166, लााला्$ &16 1610 98 

[08 [71 कण्टा. 6 १८]6ता8 ४16 णाल्ण पाः 2 शाट क0णाष्ष 

8.0, ए 1< 0621111 ५ €0;९ ९५४8 ० €द्भ््रणा ०९९१९०९ ४06 श) 88 

€ (णा€ [नपण 8 फणपाला 10 पल् फा) ४९16 68. 966 

1219४501, 11, 66) फला ०त51118 पाथ #16 88लाक्षा ९१६] 68 

07 दा 810प्ात ४6 १०1९ 10५ # ९16 € 218. 

2. ख्रीलकश्चणं परीक्चण्य- 3. च. 

8. “निष्कृती :*-इति मेधातिथिषपाठः 

4. 'बृक्ताम्' इति वि. र. पाठः (४१३, 

8. पित्रृषीजप्रभविन मातृदोषोऽपहुयतामिलयेः । "अस्य, म्यमिचारात्मकस्य एत 'िदशन॑' 

ट्टान्ः । चावर्मास्येष्वयं मम्तो विनियुक्तः (आपस्तम्बश्रोत, १, ९९) पायानुमन्त्रगे च भद्ध 

(शाङ्खायन गक्ष. ३, १३, ५) ॥ (मेधातिथिः) 

6, ्रजापतिः' नद्या (वि. ₹. ४१३) 
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निरिन्द्रिया" निर्वीयो पेयेपरज्ञाबलादिरहिता इत्यथः । शक्ियोऽनृतःमिति 
भ्रायश्चोऽनृतवदनक्षीरत्वादुख्यते । श्रुतयः श्वुति वाक्यानि । निगमेषु, वेदेषु । 
'खालक्षण्यं' 'खरूपम् । तासापिल्यादि-तासां श्रुतीनां मध्ये या निष्ठृति- 
रूपा [मानस)व्यभिचारभायचित्तभूताः, ताः श्रुतीः श्रृणुत ज्ीखभावङ्गानाये- 
मितयथेः । (तन्मे रेतः पिता इृङ्का"मिति, तन्माता पर पुरूुषडोभजनितं पापं 

पिः रेतोऽपनुदतु इति । “पितेति षष्ठयर्थे प्रथमा । भजापतिनिसगेजं! 
प्रजापतिहिरण्यगभेः) तदीयनिसरगे ष्टिकारे जातम् ॥" 

दक्षः 

जरोंफवत्ज्ञियः सवो भूषणाच्छादनाशनैः । 
शुश्तापि कृता निदं पुरुषं हपकषंति ॥ 

जटाका रक्तमादत्ते केवकं सा तपखिनी । 
इतरा तु धनं वित्तं“ मांसं वीयं बरं सुखम् ॥ 

साशङ्ा बाङभावरे तु यांवनेऽभिष्चुखी मव् । 
दरणवन्मन्यते नारी हृद्धभावे खकं पतिम् ॥ 

'स्वाकाम्ये वतमाना सा सदानन च निषारिता। 
"अपथ्या तु भवेत्पश्चाद्यथा व्याधिरुपेक्षितः ॥ 

‹सखाकाम्ये, खेच्छायाम् । 

1, "ल्लीलक्ष्णं' स्रीखरूप१-3. थ. 

2. (007 61118 76]0100प76९त ९1807200; एङ ब्यवहारप्रकाद्ा, ५१६- 

५१७; विधाद्रल्लाकर, (४१२३)--16]06४18 76 00710618; 17 ग 

$ 21191018, 

8. सम्भूताथादता-ए. थ., वि. ₹., ४१३. 

4. वि्ते-स, 

५, शखकाम्ये' इति षि. र, पाठः, “खेच्छायाम्' इति व्याश्यातम् । 'अषथ्या' भययन्ता- 

हितषठः (वि. र.) 
6, अपत्यामिभवे वशभात्-कि, र, ४१४. 
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मतः [९, ९] 
यादृशं भजते हि सग श्रूतेऽपलं तथाविषम् । 
तस्माल्जाबिशुध्यथं लियो रकषेखयन्रतः ॥ 

शञ्चरिखितों 

यस्मिन् भावोऽर्पितः' स्रीणामातेवे श्ताद्शं पुत्रं जनयन्ति । यथा नीट- 
हषेण नीरवत्सप्रसवः। श्वेतेन श्वेत एव जायते । एवै योनिरेव बग्वती । 

यस्मादणीः, संकीर्यन्ते । 

रापायणे 

नवाङ्गनानां दयितो नापे द्रेष्योऽस्ि कश्चन । 

सवमेवावटरम्बन्ते ठता गहनजा इव ॥ 

परहाभारते 

ङखाना रूपवत्यश्च नायथव्रल्यश्च योषितः । 

+न मयादासु तिष्ठन्ति स दोषः सोषु नारद् ॥ 

अनथित्वान्मन्ुष्याणां भयात्परिजनस्य च | 

पयादायापपयादाः चियस्तिष्ठन्ति भवेषु ॥ 

यौवने वतमाना मृष्टाभरणवाससाम् । 
नारीणां खेरदत्तीनां स्पृहयन्ति कुरलियः ॥ 

यदि पुंसां गतिबरेह्यन् कथश्चिननोपप्यत । 
अप्यन्योन्यं प्रवतेन्ते न च तिष्ठन्ति भवेषु ॥ 

, यस्मिन्नेवाऽपितः- नि. 

, तच्छीढ-स, द्. 

, यस्माद्रणांः-स; सिन् वणाः-उ, 

, मयांदायु न तिष्टम्ति-ख, वि, र. ४१४. क ॐ 22 == 
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अडाभास्पुरषाणां हि भयात्परिजनस्य च | 

वधबन्धमयाच्चैव खयं गप्रा भवन्ति ताः॥ 

नाभिस्तृप्यति काष्ठानां नापगानां महोदधिः; । 

नान्तकः सवेभूतानां न पुंसां बामरोचना' ॥ 

काम[नापदपि दातारं दातारं पानसान्त्रयोः। 

रछ्ठितारं न प्रृष्यन्ति यन्नतस्ताः सिवः सदा ॥ 

® ५ 

७२ (क) अथ रक्षाः 

तत्त मनु ९.१ ०-१२] 

न कथिद्योपितः अक्तः प्रसह परिरशितुम् । 
एतेरुपाययोगेस्तु शक्यास्ताः "परिरक्षितुम् ॥ 

अभैस्य संग्रहे चैनां व्यये चैव नियोजयेत् । 
शौचे धर्पेऽजपक्त्यां च पारिणाह्यस्य चेक्षणे ॥ 

अरक्षिता गृहे रुद्धाः पुरुषेराप्रकारिमिः। 
आस्मानमालसना यास्तु रक्षेयुस्ताः सुरक्षिताः ॥ 

'पारिणा्च' इुण्डरकटक्रादि' | 

बृहस्पतिः [२५ £] 

+आयमग्ययेऽथसस्कारे गरहोपस्कररक्षणे । 

शोचाभिशार्यं संयोस्या शक्ता शह्वीणामियं स्मरता ॥ 

नाः-ज. 

, परिषर्तितुम्-स. 

. कन्दुकगृहादि-बि. कुण्डकराहादि-स. 

, आयम्ययेऽन्नसंस्कारे-स्म्र. च., ]). 566; स. 

, ख्रीणां शुद्धिरि्यं स्मता-स्खु. च., }. 566. 

, ख्नीणागरदाहता-स. @ @ + € ए ̂ 
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मच; [९) २२.२४; २६-१८; <] 
यादग्युणेन' भत्रो खी संयुञ्येत यथानिषि । 
तादृग्युणा सा भवति सुद्रेणेव निस्नगा ॥2 

अक्षमारा वसिष्ठेन संयुक्ताऽषमयोनिना | 

शारङ्गी मन्दपारेन जगामाम्यहगीयताम् ॥ 

एताशान्याश्च राकेऽस्मिन्नपदृष्परसूतयः । 

उत्कपं योपितश्वाप्ताः खे; खैमृयणेः शुवैः ॥ 

परजनाया" महाभागा पूजा एहदीप्तयः । 
भियः ज्ियश्च गेहेषु न विशेषोऽस्ति कथन ॥॥ 

चःपादनमपल्यस्य जातस्य परिपाढ्नम् | 

प्रत्यहं गोकयात्रायाः प्रलयक्षं स्लीनिबन्धनम् ॥ 

अपत्यं धमेकायांणि श्ुभ्ूषा रतिरुतमा । 
दाराधीनस्तथा खगैः पिवृणामास्मनश्च ह ॥ 

पतिभायी संप्रविश्य गभो भूत्वेह जायते । 
जायायास्तद्धि जायात्वं यदस्यां जायते पुनः ॥ 

१. गुणे च-बि. 

2. भार्यारश्चषणकामेन दोःकषीट्यादात्मा रक्षितम्यः । नाप्येतयेव केवरुया । बतो इःशीढस्य 
भायौऽपि तथाविषैव भवति, गुणवतः शीलवती । यथा समुद्रेण !निम्नगाः नदी सैयुन्वमाना 
श्षारोदका मनति मधुररसापि सती ॥ (मेधातिथिः) 

8. योषितः प्राप्ताः-वि, र., ४१७. 

4. प्रजननायम्-इति मेधातिधिषारः 

५. शअक्यप्रतिविधानस्वादोषाणां 'पूजाहीः” । यदेतदोषप्रपञ्चनं तन्नावशानार्यं परिवर्जनायं 
वाऽमिश्चस्तपतितादिवत् । किं तरिं रक्चा्यं दोषाणाम् । नहि भिक्षुकाः सन्तीति साली नाधि- 
भियते। न च मगाः सन्तीति चवा नोप्यन्त इति । रहे दीप्तयः इव-न हि णहे सेवा ल्लीमिर्बिना 
काचिदस्तीति युप्रसिद्धमेतत् । सत्यपि भरी विभवे भार्यायामसत्यां सुदत्खजमादिष्वागतेषु न गृद्ययाः 
धतिपुदषं भोजनादिमिः भआवजयितुं समर्थाः । यथा ददि न भवति शक्तिः, अतः "जिवः 
जिव न विश्रेषो गेहेषु" इति ॥ (मेधातिथिः) 
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महाभारते (आब्र, ८१, १५] 

श्रिय एताः हधियो नाम सत्राय गूतिमिष्डता । 
खाङिता निश्हीताच दी श्रीभेबति भारत ॥ 

प्रच! (३, ५६-५९] 
यत्न नायस्तु पृञयन्ते रमन्ते त्न देवताः । 
यतेतास्तु न पश्यन्ते सवास्तत्राफाः क्रियाः ॥ 

'स्ञोचन्ति जामयो यल विनश्यत्याशु वल्कम् । 
न शोचन्ति हु यलैता बधते" तद्धि सवेदा ॥ 

जामयो यानि गेहानि शपन्लयपरतिपृजिताः. । 
तानि इृत्याहतानीव विनश्यन्ति समन्ततः ॥ 

तस्मादेताः सद(भ्पष्यो भूषणाच्छादनाश्षनेः । 
भूतिकामेनेरेनित्यं सत्कारेणोरसवेषु च ॥ 

(जापयः' “इरज्ियः भगिनीस्नुषायाः। 

याह वर्क्यः [ १, ८२) 

भतृ्ादपिवृङ्गातिश्वशश्वशुरदेषरः । 
बन्धुमिथ जियः पूञ्या भूषणाच्छादनाशनैः । 

तया (३, ७९ 

ष्दोहश्स्याप्रदानेन गर्मो दोषपवाप्तुयात् । 
बेरूप्यं मरणं वापि तस्माच्कायं प्रियं क्ियाः ॥ 

, ¶111686 #166 61088 816 001६6 ४ त्वद्ध, 
„ वतैते-ड, बि ९{0.; वते इति स, कटकः 
, ल्ञामया यानि गेहानि पन्या प्रतिपूजिताः-^. 8. 2. 
. खकुखशियः-ज, द, स. 

, सबोपकारकत्वात्, सन्तानस्य स्रीणां च तत्कारणत्वात्, सर्वेः पथ्या इति ।! न 
बृस्मम्तरपेश्चा । शातिशब्दो माठडाययः । चशन्द, सख्याय! ।-(बिभ्बङ्पः) 

6. दोहदस्य-विश्बरूप-मिताक्षरापाठः 

शर > 9 ह कम 
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पतुः [९ ७४} ९, ९५-९६]] 

विषाय इति भायीयाः परषसेश्कायिषान्नरः । 
अटृचिकर्षिता हि श्जी प्रदुष्येत् स्थितिमत्यपि ॥ 

देवदत्तां पतिभायी विन्दते नेच्छयास्नः। 
तां साध्वीं बिभृयान्नित्यं देवानां प्रियमाचरन् ॥ 

प्रजननाय खयः सृष्टाः सन्तानार्थं च पानवाः । 

तस्मात्साधारणो धमेः श्रता पल्या सहोदितः ॥ 

“स्थितिमती' इराचारसंपच्ियुक्ता। भ्रजनन' गभेसंग्रहणम् । “सन्तानो 

गमोषानम् । 

तया |मतरुः) [ पतुः, ९, ८५-८७] 

यादि खाः खावराथैव विन्देरन् योषितो दिनाः । 
ताप्तां बणेक्रमेगेव ऽ्येष्ठं पूना च वेश्म च ॥ 

भुः शरीरशुश्रूषां षमेकायै च नैकम् । 
खा चैव डुयोत्सर्वेषां नान्यजातिः कथंचन । 

यस्तु तत्कारयेन्मो हत्खजाल्या सथितयाऽन्यथा । 

यथा ब्राह्मणचण्डारः पूवैदृष्स्तयैव सः ॥ 

1. खाश्रापराशव-ईइति मेधातिथिषारः 
2. कामतः प्रदत्ता यदि समानजातीया असमाननातीयाश्च णविन्देरन्" विवाह्येयु, तासां 

"रणक्रमेण' घातयनुरूपं॑“जयेष्ट्यम्' न वयस्तो न च विवाशकरमतः। फले हि दाननिमित्त 
(पूजा? । प्रथमं नाक्षण्या; ततः क्षत्रियावेहययोः शइययेष वर्णक्रमः । विशम" पधानं गम्, 
तद्भयकषण्याः । खवणानां विवाहक्रमो निश्चायकः स्मृतः ॥ (मेधातिथिः) नम्दन 91011 168१8 

#16 ५1766 8101 &8 €00्7प्एप्शृ$. {16 0४1 ल&8 7 प्राएला ४106 10166 

४.8 74, 95 8710 96. 

8. अस्या निन्दायवादमाह-[“यस्ु तक्कारयेत्" इत्यादिना ]-मेधातिथिः; खस्यैव- 
गोविन्दराजः; नावनातिः-मेषा, गोवि; नास्यनातिः-कुःटु- 

4. च-उड. 
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याहदरक्यः [१, ८८] 

सलयामन्यां सवणांयां मेकां न कारयेत् । 
सबणोषु विधो धर्मे शयेष्ठया न विनेतरा ॥' 

बिष्णु; [२७, १-४] 

सवणा बहुषु भार्यासु विद्मानाध् श्येष्ठयेव सह धमेका्ं इयात् । 
मिभापु कनिष्ठयाऽपि समानबणेया । अभावे त्वनन्तरयेवापदि । नत्वेव च 
दिजः शुद्रायाः।॥ 

छन्दोगपरिशिष्टे कालयायनः" 

भपरिरिषटां हि शुभूषां बहुभायेः सवणेया । 
कारये्द्वहूर्वं चेश्च्येष्ठया गर्हिता न चेत् ॥ 

यावा स्याद्ररश्ररासामाह्नासंपादिनी च याः| 

दक्षा प्रियंवदा शुद्धा तामत्र विनियोजयेत् ॥ 

दिनक्रमेण वा कमे यथाष्यैप्ठचं* खशक्तितः । 

विभञ्य सह वा इयुयेयाज्ञानमन्नागयवत् ॥ 

ख्ीणां सौभाग्यतो श्येष्ठं विध्यैव द्विजन्मनाम् । 

न हि खर्पेन तपसा भता ठुष्यति योषिताम् ॥ 

1. सत्यां सवणायां भन्यां धमंकायै न कारयेदिति सबन्धः । सवर्णाखपि भ्येष्ठया चिना 
नतरां कनिष्ठाम् । ताखामपि यथाज्ये्ठथम् । विधो भमिहोनादिकर्मणि । धर्म्ये आज्यवेश्चणादौ 
क्रत्यय इति यावत्- (विश्वरूपः) 

2. कात्यायनस्मृतिः (अष्टद शचस्मृतयः, प्र. १८३) ख, १९, ४-७ = गोमिलस्मृति, 
(स्मतौनां खमूखयः, ध्र. ६३), प, २, १५९- १६२. 1116 7181 1णु४ 701 ५४९९त. 

8. प्रिया-मु. कोशे 

4. श्ये. कोशे 
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भदरादेश्ववतिन्या योषया" बहुमिवरेतै! । 
अप्निः शुश्रूषितो यल ताली सोभाग्यमाष्नुयाद् ॥ 

दक्षः 

परथमा षमेपत्री तु द्वितीया रतिवधिनी । 
दमेव फठं तत नादृष्टुपपयते ॥ 

धमेपनी समाख्याता निर्दोषा यदि सा भवेत् । 
दोषे सति न दोषः स्याद्म्या कायां गुणान्विता ॥ 

“यूद्रा' इत्यचु््तौ मनुवषिष्णू" 

दै वपि्नातिभेयानि तल्मधानानि यस्यदु। 
भनाश्नन्ति पित्देवास्तक्न च खगं स गस्छति ॥ 

पतु! [२) ६०.६२; ९» १०१-१०२] 

सन्तुष्टो भार्यया भतो भत भाय तयैव च । 
यस्मिभेतत्कुङे नित्यं करयाणं तत्र वे धुवम् ॥ 

यदिहिस्लीन रोचेत पुमांसं न प्रमोदयेत् । 
अभमोदार्पुनः पुंसः प्रजनं न प्रवतेते ॥ 

क्ियां ठु रोचमानायां सवे तद्रोचते ण्म । 
तस्यामरोचमानायां सवेमेव न रोचते ॥ 

अन्योन्यस्याव्यमीचारो भवेदामरणान्तिकः | 

एष धेः समासेन शेयः स्रीपुंसयोः परः ॥ 

1. यथोमा-मु. कोशे 2. अरिश्च तोषितोऽमूत्र-मु. कोशे 
3. तद्हत्वं चेदगर्हिता यदि ज्येष्ठा तदा तया धमेकायँ कारयेत् । यदि द॒ ग्येषठा गर्हिता, 

तदानेकाद्ु सवर्णां अनभ्ववसाये या स्याद्वीरसूरिव्यादिनाऽष्यवसायः कायं इयर्थः । 
(बि. र, ४२१) | 

4. मनुस्मतिः, ३, १८; विष्णुस्मरतिः, २६, ७. "पितृदेवाः बहूवचनादतिथबश्च 

) 
४. नादन्ति-मेधा. नाभम्ि-ङुक्त्टुकः. 
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तथा नित्यं यतेयातां ब्जीपुंसौ वु कृतक्रिय । 
यथा नातिचरेतां तो वियुक्तावितरेतरम् ॥" 

याङ्गवरक्यः [१, ७४] 
यन्नानुद्करयं दम्पत्यो ् धिवगेस्तत् वर्धते । 

दक्ष 

गरहवासः घुखार्था हि पतरीमूढं च तत्सुखम् । 
सा पत्री था विजानाति शचित्तङ्गा वशवर्तिनी ॥ 

अचुदरा त्ववाग्दुष्टा दक्षा साध्वी प्रजावती । 

एभिरेव गुणयुक्ता भरीरेव ह्ली न संशयः ॥ 

श्रदएटमानसा निलयं स्थानमानविचक्षभा । 

भे; प्रीतिकरी यातु सा भाय इतरा भनरा॥ 

व्यासः 

पूरवात्थानपरा दक्षा जघन्यासनश्ायिनी । 
अवाग्दुष्टानुङ्श स्री भवेद्र पुण्यकमेणः ॥ 

+. 
दुःखासिका 'कचिर्भेदश्छद्रं पीडा परस्परम् । 
प्रतिङ्करकरलस्य द्विदारस्य न संशयः ॥ 

1, अविशेषेण वचनक्रिया सर्वक्रियासु अम्बभीचारः' (मेधातिथिः) 

2. यज्ञा नुकृस्यमेकमव्यं जायापत्योः 'त्िवर्गो” ध्माथकामलक्षणस्तत्र इ द्धमुपेति । अन्यया 
त॒ विपेवः स्यात्-(विश्बङूपः) 

8. (तथाशाबशवर्तिनी" इति विषादरज्ञाकरे (४२२) । 

4. प्रहृष्टमानसा-द, वि. र.) ४२२, 1001-016. 

६. भना ({)-उ. 

6. करिदांषदिष््र॑-. १. वि. र.¦ ४२३; कुनिर्वेदः-ज, 



स्ववहारकाण्ड खमीपुबोगः ६१५ 

पदु [९ ७७.७९] 

सेवत्सरपुदीक्षेत द्विषन्तीं" योषितं पतिः । 

ऊध्वं संवत्सरादेनां दायं शृत्वा न सेषसेत् ॥ 

+अतिक्रमित्ममत्तं या मतं रोगातेमेव बा । 
सा त्रीन्मासान्परिदयास्या विभूषणपरिच्छदा ॥ 

उन्मत्ते पतितं कंङीबपबीजं पापरोगिणम् । 
न च द्विषन्त्यास्त्यागोऽस्ति न च दायापवतेनभ्ः ॥ 

अथ नारदः [१५) ९५. 

अचरुङूखापमवाग्दु्टां दक्षां साध्वीं मरनावतीम् । 

त्यजन्भायामवस्थाप्यो राह्ना दण्डेन भूयस। ॥ 

"चौ रबच्छास्य' इ्यचुती विष्णुः [५, १६२-१६३) 
निर्दोषं परिल्यनन्परनीं च ।° 

याङ्वस्क्यः [१, ७६) 

आङ्घासंपादिनी दक्षां वीरपु पियवादिनौम् । 

त्यजन्दाप्यस्तृतीयांश्मद्रव्यो भरणं बिया; ॥7 

1. 'द्विषाणां' इति मेधातियिपाठः 
2. हृत्वा इति मेधातिथिपाठः; कृत्वा" इति धि. र, 
8. द्वेष्यः पतिः यस्यास्तां 'द्विषाणाम्' । एतेन ठ न निष्कास कुयात् । सपूर्वस्य 

वसेरेनामिति च द्वितीयानुपपत्तेः । "वाषयेत्' इति निर्भ॑स्येत्। पातकेऽपि तस्या निष्काषनं 
नासि "निरन्ध्यादे कवेक्मनि' इति वचनात् । प्रायधित्तेऽप्यसिन् निभित्ते निनयाधाना्योऽपहार 
दभ्यते । न सर्वेण सवं आत्यन्तिक आष्ठेदः | (मेधातिथिः) 
त 4. 'अिक्रमः' तदुपच्यावज्ञानं पथ्योषधादिष्वतत्परता, न पुर्षान्तरसचारः (मेभा- 

\) । 
४. "अपवर्तनं" अपहारः । प्रोषितप्रतिषिद्धानादयः स्मयन्तरनिषिद्धाः। (मेधातिथिः) 
6. भनिदोषां परियजन् । पकी च ।› इति वेनयन्त्याहतपाढः। ननिर्दोरषा' व्यागहेदमूत- 

दोषरषिताम् (उव. प्रकाद्ा, ५२०) 
7, 0011४४6व $ विश्बङ्प । बवीरसु' एु्रवती म् । यस्त्यजनति अभिविन्दति स राश 

सघनस्य तूतीयांथं दाप्यः | निर्षनस्तु मरणं प्रासान्छादनमादि दाप्वः । (मिताक्षरा) 



६१६ कंष्यकरपतरेः [७६ 

देवकः 

खदारांस्यजतो मो्ान्ञरस्यान्यायमाचिनः । 

धमेवंशचपरिल्यक्ठनिंष्कृतिने विधी यते ।॥' 

$षठिनीः पतितां वन्ध्या्रुन्मत्तां विगतातेवाम । 
अदुष्टां कभते यक्तं तीथौन्न तेव कमणः ॥ 

‹अन्यायमोचिनः' अन्यायेन मोक्तु; । (तीथाद् योनितः । “कमेणः' 

पापकमोदितः, । 

नारदः [१५) ९०; ९२.९४] 

अन्योन्यं लयजतोरागः स्यादन्योन्यविरद्धयोः° | 

ल्ल पंसयोनिग्रूदाया व्यभिचाराहते ्ियाः ॥ 

द्लीधनयरष्टसवैखां गभेविन्तंसिनी" तथा । 
भटष वधमिच्छन्तीं चयं निवासयेद्यहात् ॥ 

अनर्श्चीङां सततं तयेवाभियवादिनीम् । 

पू्वाशिनी च या भदैसतां सीं निवासयेद्गरहात् ॥ 

बन्ध्यां स्ीजननीं "निन्यां परतिङ्कगं च सवेदा । 

कामतो नाभिनन्देत हवेन्नेवं न दोषमाङई ॥ 

1. शओआज्नोक्तत्यागहेतून् विनैव यो मोहादिना खन्जियं त्यनति तस्याग्ययेन खादारमोचिनः 

तन्मोचनदवारेण तया स विदितश्रौतस्मातादि धर्मस्य तस्यां उत्पायमानसन्तानस्य च त्यक्दुर्निभ्कृति- 

नाखीलय्थः। इह शोके तस्य राशा चोरवदण्डनं क्यम् ॥ (स्द्तिचन्द्रिका, 7. 676.) 

‰. कुषठितां-उ. 

, न्तीर्थात्, संमोगत इत्ययः (सश. च.) 

, (कर्मणः बा यत्कमाहति ततः-स. 

, विश्चदयोः-नि. 

, गर्भविभ्र॑शिनीम्-8. ., वि. र. 

, नित्यप्रतिक्ूलाश्च-वि. र.) ४९५. नन ॐ (वेद न €> 
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(आगः? पापम् । निगूढा! रक्षिता । खधन भ्रष्टसवखा' स्ीधनस्वेन 

शरं ररित सखं यया सा तथोक्ता । (भरष्टभतान्तमावितण्ययेम् ।" 

यमः. 
ऋतृखाता वया नारी भतीरं नोपगच्छति । 

तां ग्राममध्ये विख्याप्य भ्रूणध्री तु विवासयेत् ॥ 

भर्तुः परतिनिवेशेन या हया गमयेहतून । 

तां तु विरूयाप्य बन्धूनां भणत ठु त्रिवासयेत् ॥ 

(्रतिनिवेशेन' अद्नद्रिषेण । 

न 4 बोधायनः, 
[किक 17 

अशूुश्रूवाकरीं बन्ध्यां बन्धकीं परिहिसकाम् । 

त्यजन्ति पुरषाः प्राज्ञाः क्षिपरमप्रियवादिनीम् ।/ 

अप्रनां दशमे वर्षे द्वीप्रजां द्राद श्न यजत् । 

प्रेतप्रनां पञ्चदशे सच्रस्त्वपरियवादिनीम् !“ 

वसिष्ठः [२९) ९- १०] 

व्यत्य ती्ेगमने धर्मेभ्यश्च निवनेते ' 

1. ।स्रीधनभ्रष्टसवखां! स्मीघनेन भ्रष्टं सवस्वं यस्याः सा तथा। सख्रीधनेन भ्रष्टं भ्ररितं 

तर्वखं यया सा तथा वा भ्रष्टमम्तमावितण्यथैमिति कल्पतरुः (वि, र. ४२४) 

2, पाहा 88९0८ ० #ध्पप 9 धि. र.) ४२५. 

9. 'प्रतिनिमेशेन द्वेषेण । एवद्चततू्ववाक्ये द्वषातिरिक्तं असमञसकारणं विवक्षित- 

मियर्थमेदः । उत्तरवाक्यं ब्रहुऋतुपर वा । (वि. र., ४२५); 10611९8] फ)! बोधायनस्मृ. 

४, १-२५. 
4, }२ ०४ ८४५८ 111 बो. ध. सू. 

5, यागश्च बघप्रतिनिधित्वेन कायैः । (उबवद्ारमाधबीय, ४७५) 

6. बौधायन, घ, सू. २, ४, ६ । ,मधिनेदनमह विवक्षितम् › न त्यागः (भोषिभ्व्- 

\ : | मी, १३ ८) 

१8 
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"चतस्रस्तु परित्याश्याः शिष्यगा यरा च या। 

पतिघ्नी च विशेषेण ज्गितोपगताग् च या॥ 

याब्रवर्यः [१, ७२} 

व्वभिचाराहतौ शुद्धिगं्मे त्यागो विधीयते । 

+गभभैवपे तासां तथा महति पातके । 

हारीतः 

गभध्रीपपोवणेगां शिष्यसुतगामिनीं च । पानव्यसनस॑सक्तां च । 

-भनवन्यक्षयकरी च षजेयेत् ॥ 

यमः 

खच्छन्दगा च या नारी तस्यास्लयाभो विधीयते । 

न चैव स्नीवधं यान्न चेवाङ्गविकतेनम् ॥ 

खच्छन्दव्यभिचारिण्यां 'विवखांस्त्यागमबवीत् । 

न बन्धनं न वैरूप्यं षं स्मीणां विवजेयेत् ॥ 

, 48011960 १० व्यास ए मिताक्षरा (१, ७२) 

, शङ्कितोपगता-उ; 'जुङ्कितः' प्रतिखोमजः चकारादिः इति मिताक्षरा (१, ५९) 

, 0 ङ 9861060 0 वि. र.) ४२५ 10 वसिष्ठ 

, एत् {लप 16808: गर्भमवरवधादो च; 8. ¶. 16४08 यथा ण तया, 

. एतश्च मानसन्यमिचारे । यदाह मनुः "रजसा खनी मनोदुष्टा" इति । भ्यभि जरि बति 

यदि रनोद दीनात्मकन्ऋतुप्रशृत्या गभाभावनिश्चये शुद्धिः शदिहेवः प्रायश्चित्तक्रिया कार्या । 

गमे ठु व्यमिचारिण्यास्त्याग एव, न प्रायभित्तम् । महापातकेषु खी पुडषसाधारणेषु सप्मु भोग. 
संस्य्दसभाषतशधिकारविषयस्त्यागः, न पुनच्हानिर्वावनस्पः ॥ (अपरार्कः) 

6. भनभान्यष्रीं च-स. 

¶7, निवखान् त्यागं अनवीत्-द, ष, 3. ५. 

8, न ब्ध न च बेर्प्य॑-त. 

दव > (2 £< के 
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अथ याहवर्क्यः [१, ७०) 

हूताधिकारां पिनां पिण्डमात्ोपजीविनीम् । 
परिभूतापधःश्षय्यां वासयेद्रधभिचारिणीषर ॥ 

नारदः [१५ ९१] 

व्यभिचारे दियो मोण्ड्यमधःश्चयनमेव च । 
कदश्ने च इवासथ कम चावस्करोऽनम्' ॥ 

७३ (ख) अथं द्वीधपमोाः 

ततर मबु [५, १४७-१४९ 

बाङ्या वा युवल्या वा इद्धया वापि योषिता । 

न खातन्त्येण कतेष्यं फिञित्कारयं गरहेष्वपि ॥ 

बारये पित्वेशचे तिष्ेस्पाणिग्राहस्य यौवने । 
पुत्राणां भतेरि मेते न भनेत्सा खतन्तताम् ॥ 

पित्रा भता ुतैवापि नेच्छेद्रिरहमातसनः । 
एषां हि विरहेण श्ञी गष इयादुमे इरे ॥ 

बहस्पतिः (२५, ९। 

भत्वा पित्रा घतेन घखौ वियुक्तान्याश्हे] वसेद् । 
असत्सङ्गे विशेषेण गशेतामेति सा धवम् ॥ 

याह्नवरकयः [१ ८६. 
पित्मातसुतथ्रावः श्वशरश्वशुरमादुरेः । 

हीना न स्याद्विना मरो गहेणीयाऽन्यथा भवेत् ॥ 

1. चावस्कसयोननम्-उ. 
2. भव्ं्चम्दोऽयं रक्षकमात्रे वतते । माध्रादिवचनादम्यामपि लियं इडां काशिहुषाीत | 

नं ह खतम्ता स्यात् । (विश्वरूपः) ॥ भर्तैरहिता पित्रादिरहितावान स्यात्, वसाददहिवा 
(हणीया, निन्वा भवेत् । एतच्च नक्षचर्वपश्चे । भर्तरि पेते अक्षचयं तदन्वारोदणं वा, इति 
बिष्णुक्छरणात् । भन्वारोहणे महानम्युदयः । (मिताक्षरा) 
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मतुः [५ १५०. 

सदा प्रया भाग्यं ग्रहृक्ता्ये च दक्षया। 

घु संस्टृतापस्करय। व्यये चापरुक्तहस्तया ।॥ 

गाक्नवस्क्य; [१, ८३ 

संयतोपस्करा दक्षा हृष्टा ज्ययपराद्शुखी 

कुयोच्छवशुरयोः पादबन्दनं भवेतत्परा ॥ 

बृहस्पतिः (२५) १०. 

पूर्वोत्थानं युरोरवाक् 'मोजनाभ्यञ्चनक्रिया । 
जघन्यासनश्ञायित्वं कपे ज्ञीणामुदाहूतम् ॥ 

देवरः 

अखतन्त्यं पतिशयुशरूषा सहधभचयां तत्पूञ्यपुजने ^तदूदेषयदेषणम- 
दष्टमावता निलयानुङ्र्यं तत्कायेपरत्वापिति स्लीधमेः ॥ 

विष्णुः (२५, २.८ 

भरैः समानचारिखम्ः । [भ्र |श्वशरुरयुरुदेवतातिथीनां पूजनम् । 
पु संस्कृतोपस्करता । अभुक्त हस्तता । युगुक्नभाण्डता । मृलक्रिया खनभिरतिः। 
मङ्कखाचारातत्परता ॥॥' 

1. पसुसंस्कृतो पस्करा" “उपस्करं! गृहापयोगि भाण्डं कुण्डधरिकादि तत् सुैस्कृतं बुस॑मूष्ं 

शोभावत् कतेव्यम् । व्यये च मित्तशात्यातिथ्यभोजनाथं धने अगुक्तदस्तया उदारया न भवित- 
ध्यम् । न बहू म्ययितव्यम्- (मेधातिथिः) 

2. भोजनन्यज्जनक्रिया-स. 

, अल्वातर््यं च दभ्रूषा-स, 

. तदूदरे्यमाणदवेषणम्-वि. र. पाठः (४२८); स. 
, समानवतचारित्वम्-स, वि. र., ४२८. 

, श्वभृश्वशर-इति मु, वि. स्मर, ७६. 

¶. विवादरल्ाकर (४२८) (01 प्रप€इ 1116 वप्त पिला धपः 

भर्वरि प्रोषिते [प्रवासिते]ऽप्रतिकमंक्रिया । परग्हेष्वनमिगमनम्। दारदेशगवाक्षेष्बनवखानम् । 

सर्वकर्मांखतन्वरता । बास्ययावनवाभक्येषु [ष्वपि] पिवरभवेपुत्रपराधीनता ॥ (बि, स्स, २५,९-१३) 

ॐ @ ^= ©> 
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महाभारते 

यदैव भता जानीयानन्तभूलपरां कलियमू । 
उद्विजेत तदैवास्याः सपादरेमगतादिष ॥ 

पृथिवीं प्रति रक््पीवाक्ये--विष्णुः (९९) २१-२२। 
नारीषु निद शुचिभूषितास 

पनित्रतासु प्रियवादिनीषरु | 

अप्युक्त हस्तासु प्रजान्वि्ताघु 

सुशुप्॒माण्डापु बटिपियमस॥ 

'सुशछिष्ठवेशमाघ जितेदियापु 

कशिग्यपेताप्ु परिखाटुषाच्रुः । 

प्रमव्यपेक्षाघ्ु दया।न्वनास 

स्थिता सद्ा ऽहं जगतां विधात्नी ॥॥ 

शङ्खटिखितो 

श्वः श्वः पचनमभाण्डानामुपरेपनं दुसंगृषटशहद्वारोपरेपनं छृतजशोचानु- 

करयदध्यक्षतदूब।भवाटपूष्पकृतबलिकमे “्वशरृष्वधुराभिवादनानन्तरं शृहा- 

वरयकानि यात् । न देवभृल्यातिथिभ्योरऽक्नीयात् । न भदरन्यव् परती- 

कारोषधात् ॥ 

शुः श्वः प्चनमाण्डाना' मिति, पचनमाण्डानां स्थासयादीनां आगाभ्या- 

गामिदिने उपलेपनं कतेग्यमिलययः ॥ 

1, 1160 {€ &०त स 16४ 'संसुष्टवेश्मासमु" 

2. [00 पथि सिता 

8, 110., मधुदूदने व॒ 
4, शवभृ्वद्यराच्मिवादनान्तर-षि. र, पाठः (५२९) 

५. न देवभूतपतिम्यो-1610. 
6. "अभ्यत्र प्रतीकारोषधात्' रोगप्रतीकरणमोषर्धं ठ म्व॑सेऽभ्रीयादियर्थ॑ः | (वि. र.; 

४२९) 
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कष्यशूहः | 
गहमधा भवेभिदये भूषणानि च पृजयेव् । 
निलयानां 'वेगीमचेयेत्पुण्यवाससाः ॥ 

पूवेमेव °हो गच्छेदयावन्नान्यः प्रबुध्यते । 
देवताराधनं यादप दुष्पवलि हरेत् ।॥ 

हमेधा? रृदषलयतत्परा । भूषणानि च पूजयेत्" भूषणानि माजेना- 
दिना संस्छृयाव् । 

शङ्खलिखितो 

द्धी नायुक्ता बहिनिष्करामेद् । नानन्तरीया परिधावेत् । नाचुत्सवे 
गन्धमारयाभरणानि विदृतानि वासांसि बिभ्रयात् । न परपुरुषमभिमाषेत । 

अन्यत वणिक्रभवजितदद्धेभ्यः । न नामि दशेयेत् । इक्वधृरायुरफाभ्यां वासः 

परिदध्यात् । न स्तनौ वितां इयात् । न हसेतानातम् । न महाजने ॥ 

(अनाहत दस्ताभ्यां युसखमनाच्छाचः । 

व्यासः 

दरोपसेवनं निलयं गवाक्षेण निरीक्षणम् । 
असत्मलापा हास्यं च दूषणं इर्योषिताम् ॥ 

मनु [९ १३. 

पानं दुजेनसंसगे; पत्या च विरहोऽटनम् । 

1, वाणीम्-उ. 

2. पुष्पबाससा-ज, द, स, षि, र.) ४३१. 

8, बहिगेच्छेत्-वि. र., ४२३०. 

4. श्ृहमेषा' गहङृत्यपरा । निलयस्लानङ्तां' नियज्ञानाम्तरकृताम् । (बि. ₹,, ४६०) 

४. अनाहत भृखमनाच्छाद्च न महाननन्यवदहितमपि इषेदिययंः । (वि. र. ४३०) 

शशद्युरादिभेष्टानां मध्ये न गात खमनान्छाय'-^. 8. 23., न, 
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समोऽन्यगेहवा सश्च भ्नासीसंदृषणानि षट् ॥ 

शृदस्पतिः [२५ ११। 

पनाटनदिवाखम्रमक्गिया दूषणं स्यः । 

(अक्रियाः ग्रहकृद्यानवुष्ठानम् ॥' 

ङ्खरिखितौ 

न गणिक्राधृतैचारिणीश्रत्न्तिश्नणिकामायाविनीङकुहकशीराविष्डताभिः 
सदैव तिष्ठेत् । संसर्गेण हि चारित्य दुष्येत् । न भतः प्रतिक्घरूमाचरेत् । 
न प्रकीणमाण्डमाजनोपस्करद्रव्या नोत्थानखद्वासनपादृका स्यान् ॥ 

दृक्षणिका' देवङ्घा ॥५ 

हारोतः 

अथ पलन्याचारमनुक्रमिष्यामो ग्रहं पनी न धपनरीकं विश्रात् । तस्मात्पतरी 

गृहाचारपराः स्यात् । सुस॑मृषटोखादित्स्कारा मूपटिष्ता्चितरेश्मानि 

1. <भ्यगरहे वासश्च-नि; वि. र. 

2. बासश्च नारीणां दूषणानि-स, 

8. “अयनैः आपणभूमिषर भनशचाकादिकयायम्, देबतायतनेषु च । शातिकरुले बहूनि 

दिनानि अवस्थानं ‹मम्यगेहनासः' । (नारीसन्दषणानि' खरी णामेते चित्तसंक्षोभदेतवः । एता हि 

शवद्युरादिभयं जनापवादभयं च वयनन्ति | (मेधातिथिः) 

4. 'सक्रियाःऽत्र गृहक्रियानाचरणम् । (वि. र. ४२२) 

8. प्रत्रजिता” 11188111 11) वि. र., ४३१, 91, स्स. च., ]). 886. 

6. "गणिका वेश्या । शदृश्चणिका' देवा । सा चान्न परचारिभ्यखण्डनानुकूमिस॑पि- 

रुक्ता | "मायाविनी' संमोहिका सापि तथा धूरत॑चारिणीतोऽस्या भेदविवक्षया उपादानम्। 
(कुहकश्ीलाः चारिज्यखण्डनोच्छेदकारिणी सा चोक्ताम्योऽन्यथा विवश्चिता। 'विष्डुताः पति- 

त्यादिदोषबती ॥ (वि. र. ४२१)--कुरकशीला' अटठसखमावा । 'विष्डुता जारादिमिर्न् । 

एकतः सितिनिषेधो ऽयं पुनः पुन! क्रियमाणविषय इति हेत्वमि धानादवगम्यते । न हि सङृदेकत्र- 

सितया ङुश्वधूनां चारि्यं दुष्यति ॥ (स्मृतिच्शद्रका, €. 18०76, }. 586.) 

7. शग हवरा-वि. द.) ४३२९. 
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पतितानि प्रतिङ्कयत् । अणुकं गोपयेत् । "अन्यपुरयक्षणे दुष्टकथादिभाषणंः 
दष्टमत्रनितक्लीसंस्ग च वजयेत् । परणरहरथ्याचस्वरदीयीपभव्रजिताङयांत 

नाभिगच्छेत् । द्पपथस्थानं सन्धिवेरासेचरणेः च बजेयेत् । परक्षयनासन- 
वह्ञाभरणानि" मनसाऽपि नाध्यवस्येद् पूनः सरस्कारात् । तयेकषात्यं मद्यपा 
सानि । उच्छिष्टनिमाल्यं च । अन्यत गुरुभवंघुतेभ्यः। अनन्यपुषरोद्धपाः 
नथान् वजेयेत् । तथा पत्युद्रदनमारस्यमेकलम्यतौरयांद्? । नोच्छिष्ट 
देवागारं परविशेव् । नाभ््याविभृह्यापयभनिहृलय श्रापमेत् । नाप्र्नालितपाणि- 

याव्रकोत्पवनगोरसधानाः गृह्णीयात् । स्थाट्यपिधानदबीः परक्षास्योपकर- 
णानि शते निधापयेत् । श्वोभूते प्रतिपक्षस्य शपचनार्थान्डु्यात् । गोर- 
सधान्यानि चास्य निर्देशे गृ्ठीयात् । शते परक्षार्योपलिप्य परिपृजञ्य तेजसानि 

वेश्मात्रमाजने परत्युपटेपनानि कृत्वा वेश्वदेवकाल इति प्रचोदनं सानहेतोः | 

लाता? शुक्के बासमी परिधाय पाणिपादं प्रक्नारयोत्कम्याचम्य देवागारं 
परविह्य नमस्कृलयायतनेऽग्नष्रपसमाधाय समिदहमपुष्पर्वाठश्रान्तपातराण्याहूल्या- 

न्ना्मभिषाये" यचान्यदाहिक स्यात् । हः रेतेभ्य उदाहार देवपन्रीभ्यो 

बि हरेदतैनिदेशे । कृते देवानिथ्मे ग्थाखं गृदिणस्तपयित्वा शिष्यान् 

1, अम्यपुख्षेण सहैक्षणाभिमाषणम-धि. र. 

2. कथामिभाषणे-स, 

8. सं॑श्चरं च-वि. र. 

4. ^. 8, 8. ४११8 परस्रीभूषणानि 

6. भोज्यानि-उ, 

6. दधि-धि. र, ४३२; धान्यानि, 8.५. ज, 

7. गु निधाय वसेत्-स, 

8, पचना्थानि कुयात्-स, 

9. ज्ञात्वा-षि. र,, ४३३. 

10. भक्तमाश्येनामिभाय-धि, ₹., ४३१. 
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छदः पतिं च तदवुहातावरेषं" पी गुने धुक्छा प्रतिखाभिरूपस्पृ्य तेरवः 
भाण्डानिः निगिञ्य प्रपाद्य च शहिर्तरपूतस्यां दिशि बास्तुभूतपशुपतये 
श्राय नम हति निर्णीय । एवं सायं शरतादि । यथां घुविशिष्टषू" नमो 

भगवते इद्राय भस्मसदे भस्मना रक्षां करोमीति भस्मना द्वारमपिषाय 
खाभिघुतादीनास्मानं चारमेत् । यश्चान्पद्रकष्यं स्यात् । नाप्रक्षालितपाणिपादा 

संविशेत् । न नप्ना । नोच्छिष्ट । नानमनीया । नानमस्यमवैपादा । भ्नावि- 
दितोत्थाना । पूर्वोस्यायिनी । अद्रुषस्थायोदकधानाः । अनुसरणवेहमाचैनी । 
पदक्षिणा । प्रशान्ता । सौम्याहिता। भवः पियवादिनी । नोपरिष्टात् 
स्थिताः आसीत । नोचेने वितकस्थानि नाऽमीक््णपीक्षेत । परिषटञ्य 
सवाहयित्वा उपासीत । व्यजनेनोष्ग वदे धमाम्भांस्यस्य गतेभ्यः परि- 
पृज्यात् । श्िरसथ्ानवस्थितस्य' समाधानम् । प्रामान्नराहूनमारातिक्रान्त- 

मायान्तथुपगच्छेत हृष्टमनाः अर्ध्येणाधेयेत्” । व्रतधारणं देवकं स्लानं 
“'वान्द्घातया कायेम् ॥ 

(कूपपथस्थानं' कूपानुयायिवत्मा बस्यानम् । ^देकपात्य॑' सहभोजनम् । 
"गुरवः! श्वशुरादयः । “गोद्धपा स्पृहा । (अनयः निष्पयोजनोऽयेष्ययः । 
'्रतयुद्रदनेः पति्लाभिधानम् । तीरयं' खङराद्यनुचितवेषमाषादीति 

, तदनुज्ञाता शेषम्-चि. र. पाठः (४३२) 

, भाण्डं निर्णिज्य-7014., स. 

, बहिरुत्तरपूवंषपरदिरि-18:0. 
, अवशिष्टेषु-16 ८04. 

, नाविरतोत्थाना, नानुसूर्योत्थायिनी-70:0., ५२३४. 

, अनुपदयोदक-त; अनुपसायोदकधाना-वि. र.) ४३४. 

7. नोपविष्टा खता-स, 

, शिरस्श्रावयितस्य-वि. ₹., ४२५४. 

9. अदुष्टमना-कि. र. पाठः 

10. अच॑येत्-कि, र., ४३५४. 
11. 0िणात्न्त एर्व, र, 

१9 
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'जयखामी । “अविमृहय' केशकीटादिकमविचाये । (यावक्रः' पिटकादिःः | 

८उत्पवनं चाठनीः । “अस्य निर्दे" भतुरनुङ्घाने । शलानहेरोः' पत्युरिति 
शेषः । व्यश्चान्यत्' इति, अन्यन्पण्डक्रादि । (आहिकः तदहरभोखयप् , 
तश्चाभिधाये मतुनिरदेशे तिष्ठदिति शेषः। शेषम्, आहिकरेषं अशिष्टमपि । 
(प्रतिस्राभिः' आस्मार्थोपकरिपिताभिरद्धिः । 'उपस्पृरप' आ वम्य । निणिञ्यः 

अन्नमरापकषेणं दता । श्रूतादिः श्रुते प्रक्षारयोपच्िप्येलयादि रुद्रवलि- 
पयन्तम् । 'आलमेत्" मस्मोपकिप्रेन हस्तन स्पृशेत् । “अनुपस्थायोदकधाना"३ 
अरिक्तोदकषाल्ना | प्रदक्षिणा सात्साहा । कमेषा वीक्ष्यत इगि यत्र लोकस्य 

विचारणा भवति तद् “वितङ्क स्थानम्' । "रिगृल्य' पादयो रजः। संनाह- 
पित्वा अङ्गपदनं इत्वा । “व्यजनेनोष्णेः व्यजनेन उष्णकाले उपासीत । 
(अन वस्थितस्य' आढडितचेतसः । 

छान्दोग्यपरिशिष् काल्यायनःः 

ष्पत्युरप्यमियोगिन्या शुश्रुष्योऽतनिर्विनीतया । 

सामाग्यवदरैधव्यकामया भतैभक्तया ॥ 

1, बि. र. ४३४ 810 3. 4. 168 प्रियस्वामी. 111 {९.22} 19.110 8.112..8 

मलमासतत्व (७८२) जयस्वामी 18 ९ा16्त् 11 क्षा €ृोक्पश्ठ) म 9 [२5६26 

कटराखाश्वलायनव्राह्यणम् (अस्यार्थ जयलामिना व्याख्यातः). ६८९ 7. ४. [९४1८-- 
1810174 27 1/011010405114, ¡, ]). 699. 

2. भ्यावकं यज्ोपयुक्तचमसादि' ((वि. र., ४२३५) 

8. उत्पवन॑' चाछ्नीखालीव्यादि । सथास्यादीनि द्रव्याणि भाविदिनपाकार्थं प्श्चास्य 
गुमे निधापयेत् । (वि. र.) ४३५) 

4. अम्यमण्डकादि (अन्यमण्डलङ्कारादि)-वि. र. 

$. अनुपस्तोदकधाना-ख; “अनुपस्तोद धानाः इति इतरे 

6. ¶16 1€्५ ° हारीत ५११ ध्ा€ 6000611187$= 07 [५18 11त11918 

16160 86 760107९6 (४6 [कला का) 81111 = 70त1068018)} 
ए बि. र. ४२३२-४३५. 

¶. कात्यायनस्मृतिः, १९, ३ (अष्टादशस्प्रतयः, १८२) १, १५८ (स्मृतीनां समयः, ६३) 

8. पत्म्या चाप्यवियोगिम्या-मु, पाठः 



्यवहार्काण्डे सीपुंवोगः ६१७ 

धपत्युरप्यभियोगिन्या' पद्युरप्याधिक्येन सततमभ्िनाऽभिगुक्तया सलया- 

ऽपरः शरुशभरष्यः । 

णितो 
न भीरं द्िष्याचदप्यष्टीवछः स्यात् । परतितोऽङ्गहीनो व्याधितो बा। 

पति दनतं द्वीणाम् । न व्रतोपवासनियमेज्यादानधर्मो वाऽनुप्राहफः 

सणायन्यलन पतिशरुभूषायाः । कामः भतुरवुज्ञाताया व्रतोपवासनियमरज्यादी- 
नामभ्यासः द्वीधमेः ॥ 

पेठीनसिः 

न्चियो गृहदेवताः । तासां न शौचं न त्रत नोपवासः। पतिशुश्रूषया 

गच्छन्ति परपां गतिम् ॥ 

पुः (५, १५३-१५४। 

अनृताद्तुकाने तु मन्त्रसस्काऱखतिः । 

पुखस्य निलयं दातिह पराके च योषितः ॥ 

विशीकः फापदप्तो+ वा गुणे परिवर्भितः 

उपचयेः जिया साभ्व्या सततं देववत्पतिः ॥ 

मनु-विष्णरू [मदु ५, १५५; वि, २५, १५ 

नासि स्गीणां पृथग्यज्ञो न तरतं नाप्युपोषणम् | 

पति शुश्रूषते येन तेन खगं प्रहीयते ॥ 

, वाऽनुप्रहकरः-ख, 
, कमकतुः-स, 

, भमन्तरस्छारो" विवाश्विधिः, तस्य कता "मनम्तर्दस्कारकृत्' (मेधातिथिः) 
, विश्षीङः कामन्रतो षा-खः; विक्चीक्को वा तो वा-4. 8. 8. 

, नाप्युपोषितम्-ख, शर += €> £ #~+ 



॥ #  -<जकल्पतलः [७8 

विष्णुः [२५, १६] 
पत्यौ जीवति या योषिदुषवासव्रतं चरेद् । 

'आयुरैरति सा भवनेरकं चेव गच्छति ॥ 

याह्नवल्क्यः [१, ७७) 

सीमिर्मतयचः कायेमेष धमेः परः "स्थितः । 

आश्ुद्धः संपरतीष्योः हि महापातकदूषितः ॥ 

गौतमः (१८) १.२ 

असतन्ता धर ख्जी । नातिचरेदधतारम् । वाक्वकषुःकमेसेयुता । 

हारोतः 
शूच्याचारा भवैमनाः साध्वी भरति । एवं बाह-- 

य॒स्य भाय “वशा साध्वी सततं प्रियवादिनी । 

शरुच्याचारा भदेमनाः सा देवी ऽपरिकील्यते ॥ 

मनुः (५, १५१; १५६. 

यस्मै द्यात्पिता सेनां राता वानुमते° पितुः । 

, तं शुश्रूषेत जीवन्तं संस्थितं न च रर्ेत् ॥ 

पाणिग्राहस्य साध्वी घ्नी जीवतो वा मृतस्य वा। 

पतिरोकपमीप्सन्ती नाचरोत्किचिदग्रियमर् ॥ 

(संस्थितं, पृतम् । 

1. भायुस्खा हते मवः-हति परु. वि. 

2. (ज्याः, इति विश्वेश्वर-मिताक्षरापाठः 

8. प्रागपि शुद्धः न याज्यः । संखम्दा् बरक्मचारिण्या तत्परथा च प्रतीञ्ितभ्यः। 

(विश्बरूपः) 
4. भवेत् साध्वी-स. 

6. परिकीर्तिता-ज; द. 

6, भानुमतः पिठः-ज, 



म्बवद्ारकाण्डे शोयुवोगः ६९९. 

यात्रवदक्यः [१, ७५ ८७] 

परते जीवति वा पला या नान्यभरुषगच्छति । 

सेह कीर्तिमवाप्नोति मोदते चोपरया सह ।॥ 
क + ० 

पतिप्रियहिते युक्ता 'खाचारा विभितिन्िया | 

इह कीर्तिमवाममाति श्रेय चानुत्तमां गतिम् ॥ 

पनुः [५, १५४ (अ), १६५, १६६ 

दानप्रभृति या तु स्याद्यवदायुः पतिव्रता । 

भैरों न त्यजति यथा बादन्धती तथा ॥१ 

पति या नाभिचरति मनोवाग्देहसंयताः) 

सा मवैरोकमामनोति सद्धिः साध्वीति चोच्यते ॥ 

अनेन नारीटरत्तन मनोवाग्देहसंयता । 

हह कीर्तिमवामोति भ्वतिरोकं परत च ॥ 

4तिरोको!ऽत्र पल्या सहापिकारेण यज्ञादिभिर्यो रोक उपाजितः। 

छान्दोग्यपरिरिष्टे काल्यायनः 

पतिशुभ्रूषयैव द्ग सवान् गोकान् समदतुते । 
दिवः पुनरिहायाता सुखानां सावधिमेवेत् ॥ 

1, (खलाचार संयतेश्िया' इति विश्वरूपः; 'खाचारा विजितेन्द्रिया' इति मिताक्षरा. 

पाठः, ख; खाचाराधिजितेन्द्रिया-उ, 

9. परत्र च द्मां गतिम्-स. 

8. सूर्थलोकम्-^.. 8. 8. 

4. 7०४ 60070616 01 ४ #6्वदनण ०० पाह) 0८016 
&{467 ५, १५४ 1 16 (009 6411101. 

6, षंहिता-ज,. 

6, भतृलोकम्-स, 
१, कात्यायनस्मृतिः (अष्दश्चस्परतयः, १८४); १९, १२; गोमिशस्पतिः (स्म्रतीनां 

समु) ६४); २, १६७. 



श2० कृव्यकल्पतडखः ७ 

बहस्पतिः [२५) १२] 

आत्ते रुदिते" हृष्टा भोषिते मिना इसा । 

प्रते भ्ियेतनग्याषत्यौसान्नी ज्ञेया पतिव्रता ॥ 

वसिष्ठः [२१, १४। 

पतिव्रतानां ग्रहपेधिनीनां 
सद्यत्रतानां च श्रुचिव्रतनाम् । 

तासां त लोकाः पतिभिः समाना 

गोमायुलोक्रा व्यमिचारिणीनाम् ॥ 

मचः [९) २० | 

व्यभिचारान्न भवेः स्री लोके भामोति निन््ताम् । 
[1 १३ 

शृगालयोनिं प्राति पापरोगेश्च पीड्यते ॥ 

छन्दोगपरिशिष् काल्यायनःः 

पतियुलङ्नय मादत्ल्ली कंकन नरकं व्रजेत् । 
दृच्छ्ान्मानुषतां प्राप्य कि कि दुःखं न पर्यति॥ 

~~ न्दे 

शङ्खयिखता 

सुराण्शरुनपलाण्डुशञ्ञनकवकादीन्यभक्याणि च वजेयेत्र् । आहारम 
ररीरम् । तन्मयत्वाद्राह्मणः संकीयेते । मातुरशितपीताद्धि गभः सम्भवति । 

मनुः (९, १८४] 

परतिषिद्धा पिबे्या ठु पद्मभ्युदयेष्वपि । 

्रक्षासमाजे गच्छेद्वा सा दण्ड्या कृष्णानि षद् । 

1. इषिते हष्ा-ख, 

, या नारी सा विकशेमा परतिवता-च, 

8. कात्यायनस्मूतिः, १९, १६ = गोमिषस्पतिः, २, १६६. 



ऽ्ववदारकाण्डे सीपुयागः ६३१ 

वसिष्ठः [२१, ११] 

भ्या ब्राह्मणी स्यादिह वे घुरापी 

नतां देवाः पतिर नयन । 

इहेव सा चरति क्षीणपुण्या 

शुनौभूता गदेभी सूकरी चः॥ 

अथ प्रोषितभवेकायाः 

त मनुः ९, ७५ 

बरिधाय पोषिते एत्ति जौतेननियमपास्िता। 

प्रोपिते त्वविधायंव जीरेच्छिरपेरगितंःः ॥ 

याङ्गवसक्यः [ १, ७४ 
करी दाशरीरस॑स्कारसमानोत्सवदशेनम् । 
हास्यं परग्रहे याने लयनेरोषितभवेङा ॥ 

बहस्पतिः [२५ १२) 

प्रसाधनं वरयगीतसमाजोत्सवद शनम् । 
पसपय्याभियोगं च न कयोलसोपिते पतां ॥ 

1. ^. 3. 8., 2. 4., ~¬. 13. 0); ज 9110 वि, र., ५३९ 6070] पत९ ४९ 
8117-86९11011 स) 116 0110 क ६० 81०1६ ५8-- 

याह्वद्छ्यः [२ १५६ 

पतिरोकं न सा माति ब्राह्मणी या सुं पिबेत् 
इहेव सा श्चुनी गभी शूकरी चेव जायते ॥ 

यमः 

या ब्राह्मणी स्यादिष् वै सुरापी न तां देवाः पतिलोकं नयम्ति | 
इहेव सा तिष्ठति हीनपुण्या शनी भूसा गदंमी शूकरी च ॥ 

2. "मृता जलका भवत्यथ शछयक्तिकां वा. च., 8. ए. (0); “अप्सु इग्भवति 

शुक्तिका वा" (? 1767178 6011.) 

(नियमो? यथा सज्िहिते भतरि परण्रहप्रयाणादि निषेधः ¦ अकृत्वा ठु श्रि प्रोषिते 
दिस्पैजीवेत् इति, कर्तेननालिकाकरणादिना । गर्तानि बेस्वूनि विजनादीनि । एवमेव 
विभवादीनां निजभवनम्यो शसयुपायः । (मे धातिधिः) 



दिदैष कंलवकटस्यसदः [७३ 

विष्णुः [२५) ९.९१] 

भतेरि भोपितेऽपतिकपेक्रिया' । परश्हेष्वनभिगमनम् । द्वारदे श्गवाक्षके- 
हवनवस्थानम् । 

शद्चलिगिितीं 

सवासां प्रोषित भतेरि ब्रह्मणी चारितं रक्षेत् । इतरासां मातापितरा- 
वनन्तरं राजन्यो वा । भरद्धाताण्डवविहार वचित्दशेनाङ्करागोद्ानयानविदत- 
शयनोत्टृष्टपानमो जनकन्दुकक्री दाधूषगन्धमारयारङ्घारदन्तषावनाञ्जनादशेन - 

प्रसाधनादीनापखतन्त्ाणां पाषितमवृकाणां कलक्लीणापनारम्मः ॥ 

(स््रसा'मिल्यादि, सवासां प्रोषितमतृक्राणां पथ्ये ब्राह्मणी आत्मना 
सारितरं रक्षत् । इतरासां ठु परोपितभवृणां मातापितरौ रेते । अनन्तरं च 
तयोरसनो “राजन्यो रमेत् । एकमत्काणां चैतदुच्यते । भरङ्घा' दोक । 

न प्रोषिते त्रलंङुयात् । न वेणीं प्रभुशचेत । 

अथ पृतमतृकायाः 

तत अकः 
मृते भतरि या नारी समारोहेदधुताश्चनम् । 
साऽरन्धतीसमाचारा खगे लोके महीयते ॥ 

सिशषत्काव्योऽधेकोटी च यानि लोमानि मानवे । 
न्तावन्त्यब्दानि सा सखर्गे मतोरं याऽन्ुगच्छति ॥ 

1. (अप्रतिकर्म' प्रसाघधनानाचरणम् (वि. ₹,, ४३९) 

2. (प्रतिकर्म अरुद्रणम् । "क्रिया" क्रीडादिः । भतरि प्रवसिते परेषां पितृश्वश्चरभातू- 

मादुखादिव्यतिरिक्तानां गेष्वनमिङ्स्या गमनाभावः ॥ (वैजयन्ती) 
8. प्र॑खाताडन-बि; प्रेखाटी ढ विहार-ज. 4. राजन्यो चारित्रं रक्षेत्-ष. 

८, तिसत्शोख्या-4. 8. 8., 8. १. 8. 8. (9); तिस्तः कोय्योषकोरी ज-ज, द, स. 

6, शाबदर्षाणि-बि. 



ध्ववद्ारकाष्डे खोपुवोगः ६६६ 

व्याटग्राही यथा ग्यां बिशदुद्धरते बत् । 
तदटद्धतोरमादायः तेनेव सह गच्छति, ॥ 

मातृकं श्वेतकं चेव यत कन्या परदीयते । 
पुनाति विङ्के नारी भतरं याऽनुगच्छति ॥ 

तत्र सा भमदेपरमा परा प्रमररसा,। 
क्रीदते पतिना साप यावदिन्द्राश्द्देश्च ॥ 

"ब्रह्मघ्नो वा कृतघ्नो वा मित्नष्नो वाऽपि यो नरः। 
तं वै पुनाति सा नारी इयाङ्गिरसभाषितम् ॥ 

साध्वीनापेव नारीणामग्निप्रवतनाहतेः। 

नान्यो धर्मोऽत्र विङ्गेयो सृते भतेरि कर्िंचित् ॥ 

यावन्नाप्नौ देहं भृते पत्यो पतिव्रता । 
ताबन्न प्ुख्यते नारौ प्लीश्नरीराकयश्न ॥ 

सदटृत्तमाबापितमवेकाणां 
ह्ीणां वियोगक्षतकातराणाम् । 

तासां प्रभावस्तमिते गते कं 

नाभ्रिपरवेश्ादपरोऽस्ति मागः? ॥ 

(सद्ढचे'ति । त्त'पाचारः । भभावोऽभिपायः। तौ शोमनावर्वितौ 
याभिस्तास्तथा । 'ियोगक्षतकातराणां' बियांग एव क्षतं! परोद्ी व्रणः तत 
कातराणाम् । भ्रमौ भेरि । क" खगम् । 

= ~र @ष + ~= {< }^~ 

, भतारमासादयय-ज. 
. सह मोदते-ज, द. 

, पितृकं चव-ज. 
. बक्महापि-जे, दः; बह्मा बा-स. 

इते-ज. 

. धमां हि-स. 
, धर्मः-2. प. 8. 8. (४) 
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६१४ 

र = 5 1? 1 

कष्यकरपतङः [७६ 

भ्यासः 

दयितं याऽन्यदेशस्थं पृतं श्वुतवा पतिव्रता । 
समारोहति शौप्रेऽ्रो तस्याः शक्ति निबोधत ॥ 

यदि प्रविष्टो नरकं बद्धः पाशैः घुदारभेः । 

सेपराप्नो यातनास्थानं गृहीतो यमकिङ्रेः ॥ 

तिष्ठते विवशो दीनो वेष्ट्यमानः खकमेभिः। 
व्याटग्राही यथा सपं बरद्गह्वादयश्चङितः ॥ 

तट्रद्धतारमादाय दिवं याति तपोबरात् । 
तत्र सा भवृपरमा स्तूयमानाऽप्सरोगणेः ॥ 

क्रीडते पतिना सार यावदिन्ाश्वतदेश्च। 

ब्रह्मपुराणे 
परते भतैरि 'सस्ह्ीणां न चान्या विद्यते गतिः । 

ग्नान्यद्धतैवियोगाभ्निदाहस्य शमनं कचित् ॥ 

देशान्तरणृते तस्मिन् साध्वी तत्पादुक्रादयम् । 

निधायोरसि संशुद्धा भरविरशे्ातवेदसम् ॥ 

+ऋ्बेदबादात् साध्वी ज्ञी न भवेदात्मघातिनी । 

त्याचे निहते त श्राद्धं पाम्मोति शाक्ञत्रत् ॥ 

, सा ख्लोणां न वान्यो विद्यते पतिः-ज; सा कख्नीणां न चाम्या विद्यते गतिः-द. 

, नान्यभर्वृधियो गा दाहस्य शमने भवेत्-ज. 

, भवेत्-स, वि. र, ४४२. 

, ज ०0ा1#8 029 &10ढ #7त #6 6०००७04७ सभा णठ क्रा 1४, 

, छद्धिम्-न, 
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"ऋग्वेद वादात्-- इमा नारीर विधवा इत्यादिमन्त्ात् । एवै च सक्छ. 

बचनपयाडाचनया ब्राह्मणादिसवेभार्याणां खगतभक्गतफरबिज्चेषायिनीनां 
गभेवतीबाङापल्यादिव्यतिरिक्तानां स्टमरणावुमरणयोरधिकार इति ॥# 

बृहस्पतिः ; 

करीरा स्मृता नारीः पुण्यापुण्यफरे समा । 
[ + © 

अन्वारूढा जीवन्ती वा साध्वी भतहितायसा॥ 

विष्णुः [२५, १४] 

रते भतेरि ब्रह्मचर्यं तदन्वारोहणं वा । 

हारीतः 

आहिताभ्निशरेव् पमीयेत, ओपासनावक्षाणामिं परिण्छ, सपिंराह्गीभिः 

1. ऋग्वेदसहिता, ७-६-२७ (७) [१०-२-१८-]- 

हमा नारीरविषवाः बुपकीरञ्जनेन सपिंषा संविशन्तु । 

अनभवोऽनमीवाः पुरा आरोशन्वु जन॑यो योनिम ॥ ७ ॥ 

उदीष्वं ना्ैमिजीवरोकं गतादुमेतमुपं शेष एटि । 

इस्तग्रामस्यं दिधिषोस्तवेदं पत्युजनिस्वममिसै्बभूय ॥ ८ ॥ 

2. 1.४ 87111818 1118 6110 01868 {1€ 1€0071170 6110 21107 ° १५14 

76708101) 111) {116 [8781108 ९01]08€ 0 {1678108 ९2९66} 01 
0761801 07161 &11त 00611 पत 17 श्ि18. 081१८६२४ ४ (चि, र.) 
४४३) 11616] 1606६18 [.४एात]187818 (९०पााला1. 8९९ ४४. 2. ४. 
‰&11€'8 15101 2 141.01425114, {1, [ए]. 617-619, 0 ४16 णलः 
ए7609.107 ४०१ &]]116811011 ग 17€ ५0 एए8 81 81711 8.888.268 
171 -41॥41४4-४८५ (क 17, 9, 81 97 इभा, 8, 87) 9० 1011474 

41494410, छ], 10 8970 प्रा, 1. 

8. जाया-4. 3. 8.8. 8. (४); ज, द, स; वि. र₹., ४४३. 

4. रोहणं च यत्-द्, 11. . धर. ९४716“ ००० 9 ४16 एका 
888 62060 ५ ९०9 81 7166166 10 8462. (75८01 

11001110608/74, 11, 2. 626.) 

९, परिमूग्ब-वि, र, ४४४. 
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भूवरसवनपिष्टूत्रा 'नावसेत् । अनाहिताभिषेदन्यमादद्यात् । जनानि वा 
परिश्ष्य भतुः पिः खननगृहवजे जितजिहयादस्तपदेन्दिया खाचारवती 

दिवारात्रं मतोरमनुश्रोचन्ती वरतोपवासैः क्षान्तायुषोऽन्ते पतिगोकं जयति श्न 
के, क (० भूयः परतिवियागमामोतीति । एव घाह- 

पतिव्रता तु या साध्वी निष्ठां याति भभौ मृते। 

सा हित्वा सपापानि पतिरोकम वाप्नुयात् ॥॥ 

'अवक्षाणं' अधेदग्दारपूल्ुखम् । “आयं गौः इति तिषठ ऋचः! 
सपिराश्यः । अन्यः गृह्यमाधानविधिना गृह्णीयात् । जनामिः' सभ्यः ॥ 

बृहस्पतिः [२५, १५] 

धव्रतोपवासनिरता ब्रह्मचर्य व्यवस्थिता । 

दमदानरता निलयमपुत्ाऽपि दिवं ब्रजेत् ॥ 

पनुः [५ १५७-१ ६२। 

कामं त क्षपयेहेहं पुष्पमूरफकेः शुमेः । 
नतु नामापि गह्ठीयात् पलयो पेते परस्यतु ॥ 

1. वसेत् (0711 ना) 18 "९ स्सृतिचन्द्रिकापाटः (]. 594) 

2. खा भूयः; पतिसालोक्यमामोति-वि. र.) ४४४; स्श्ू. च. }. 595, 8180 

16४8 "न भुयः पतिवियोगम।मोति' 

3. उस्मुखावसखमोपासनाभिं परिग्रहम भभूमिभूम्ना' इति चतखमिरनुसवनमिन्धाना 

्नयुरादिगहे वशेदिति । एवमेवानादिताभे्तस्य भायां वसेत् । इयांस्तु विरेषः--ओपासनघरः 

खग्ह्मोकबिधिना पुनः संधान. र) किकात्रेवां परिग्रहं कुयात् । (स्घ॒तिचन्द्रिका, 7. 594.) 

4. ऋग्वेदसंहिता (८-८-४७)- 

आयं गौः प्र्िरक्रमीदस्दन् मातरं पुरः । पितरं च प्रयन्त्छंः ॥ १॥ 
अन्तश्चरति रोचनास्य प्राणादपानती । व्वर्यम्मदिषो दिवम् ॥ २॥ 
िंशद्धाम वि रजति वाक्पतङ्गाय धीयते । प्रति वस्तोरह धुभिः ॥ ३ ॥ 

6. जपोपवास-4. 8, 8. 
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'आप्तीतामरणात् क्षान्ता नियता ब्रह्मचारिणी । 

यो धमे एकपनीनां फाङ्कन्ती तमनुत्तमम् ॥ 

अनेकानि सदहक्चागि ह्पारज्रह्मचारिणाम् । 

दिवं गतानि विप्राणापषृत्वा इुलसंततिम् ॥ 

परते भरि साध्वी सो श्रह्मचरये ्यवस्थिता । 

खर्ग गच्छत्य पुतरापिं यथा ते ब्रह्मचारिणः ॥ 

अपलयरोभाधातु शली मताँरमतिवतेते। 

सेह निन्दामवा्रोति पतिराकाष हीयते ॥ 

नान्योत्पन्ना प्रजास्तीह न चाप्यन्यपरिग्रहे । 

न दितीयश्च साध्वीनां इचिद्धर्तापदिश्यते ॥ 

1. अतिथी मरणालश्राम्ता-उ, €; भसीतामरणात्ध्चाम्ता-द; आसीनामरणाश््रान्ता- 

ख, 1. ¶. 

2. पुंवत् स्रीणां प्रतिषिद्धः भाप्मत्यागः । वदप्याङ्गिरसे "पतिमनुभ्रियेरन्" र्युक्तं 
तदपि नित्यवदवश्यं कतेभ्यम् । फलस्पुतिस्तत्रास्ि । फलकामायाश्राधिकरि श्येनवुष्यता । 

पवमिहाप्यतिप्रदृदढफलामिलाषायाः सत्यपि प्रतिषेषे तदतिक्रमेण मरणे प्रबृत्युपपत्तेन 
शाखीयत्वम् । अतोऽस्येव पतिमनुमरणेऽपि लियः प्रतिषेधः । किंच तस्मादिह न पुरुषायुषः 

प्रेयात्" इति प्रप्यक्चनरतिविरोषे स्मृतिरपि एषा अन्याथां शक्यते । अतो मृतपतिकाया अनपत्याया 
सति मतूंषनादौ दायिङे च, कर्तनादिना च केनचिदुपायेन जीवन्त्या जीवस्यातिप्रयत्वाहु- 
पेश्चणस्याद्याल््वात् प्रतिषिद्धत्वादापदि सव्यमिचाराणां "विश्वामित्रः श्वजाघनीम्" इत्यादिनाऽनु- 
शातस्वाद्वथमि चारोपजीविताप्राप्ताविदमुच्यते । काममस्यामवलयायां शरीरं श्चपयेत् श्चयं नयेत् 
ुष्पमूलफरेय॑योपपादं कृत्ति विदधीत, न द॒ नामापि य्धीयात् "पतिर्मे स्मच” इत्यन्यस्य । यतु 

“'नष्टे मृते भ्रवरजिते ङ्कीबेऽय पतिते पतौ । 
पश्चस्वाप्मु नारीणां परतिरम्यो विधीयते ॥ 

इति- तत्र पालनात् परतिमन्यमाश्रयेत्, सेरक्मादिनाऽऽत्मब्रयरथम् । प्रोपितभर्तुकायाश्च षा 
विधिः ॥ (मेधातिथिः) 

8, ब्रह्मचर्यरते यिता-ष, 
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नियोगानन्तरं यमः 

यावन्नीवं सदासीत नियता ब्रह्मचारिणी । 

यो धमे एकपत्नीनां तं षमममिक्राङ्कती ॥ 

दिया; श्रुती वा श्राखे वा पव्रस्या न विषीयते। 
प्रजा हितस्या खो धपे; सवणादिति षारणा॥ 

अष्टाशीतिसदक्चागि बुनीनामूृष्वैरेतसाम् । 
दिवं "गतानि विप्राणापषर्वा इरसन्ततिग्र् ॥ 

तयैव कन्या व्याहृत्ता ब्रह्मचर्यं व्यवस्थिता । 

अपुत्रा प्राप्नुयार्खग यथा ते ब्रह्मचारिणः ॥ 

अपव्रा जातपुत्रा वा कन्या पतिमनुत्रता। 
¢ ७ ०, (भ 

भाप्युयात्खगेमेवेति मुः खायम्धबोऽत्रवीत् ॥ 

एकपन्ौनां' एकपतिकानाम् । कन्या!ऽत ऊढा ॥ 

काद्यायनः [८२५७] 

अनेकदोषदुष्टेऽपि मृते भतेरे वा सदा ।2 
साध्वाचारा च तिष्टत गुरुशुश्रूषणे रता ।७ 

पृते भतेरि “या साध्वी ब्रह्मचर्यं व्यत्रस्थिता । 

साऽरुन्धतीसमाचारा ब्रह्म रोके महीयते ॥ 

1. यातानि-ज, 

2. भनेकदोषदुष्टापि मृते मतरि या सदा-ज, 

8. पि ० प्लपवल्व उ ए &06/8 ९नृाल्८पएण; वि. रर, ४४६ 07 

98011068 70४) &101 88 ४0 यम, 

4, साष्वी सा-ज,. 



भ्वव हारकाण्डे कमोपुयोगः 

७३ (ग) अथ नियोगः 

६३९ 

तत्र षुः (९, ५९] 
देबराद्ा सपिण्टादरा किया सम्यद्नियुक्तया। 

"प्रजेप्सया ऽपिमन्तम्या सन्तानस्य ग्परिक्षये ॥ 

नारदः [ १५, ८०.८२; ८ ६-८८]] 

नियुक्ता य॒रूभिगेष्छेत् देवरं पुत्रकाम्यया । 
स च तां प्रतिपयेत तयेवाऽऽपुव्रजन्पनः ॥ 

पत्रे जाते निवर्तेत विवः स्यादतोऽन्यथा | 
धृतेनाभ्यश्य, गात्राणि तेडेनाविकृतेन वा ॥ 

एखान्युखं परिहरन् भ्गातेगोत्राणि चास्पृशन् । 
कुठे 'तदवशेषे च सन्तानाय न कापरतः ॥ 

1. प्रजेष्ठिता-मेधातिथिः, रल्लाकरः, 13. प. 

2, परिश्चयात्-ष, 

3. {718 806पात ०6 7९४ ४8 8 6010{1778्010 2 € 510४ कलौ 

११९९९१९४ 1४ 1 11400005000419, 1 ए, 88: ज्येष्ठो यवीयसो भायां यवीयाम्बाडमरजलियम् । 

पतितो भवतो ग्वा नियुक्तावप्यनापदि ॥ सर्वविरोषणविशिष्टोऽनेन नियोगो विधीयते | दंतानस्य 
परिश्चये नियोक्तभ्या देवरादिमिः सम्यक् प्रजोत्पादयितम्या हति । यदुक्तं [मलु, ९, ५६] "योषितां 

भममापदि” इति सेयमापत् “स॑तानस्य परिश्चयः” । स॑तानशब्देन पुत्र उच्यते, दुहिता च पत्रिका । 

सा हि पित्वं शेतनोति नान्या । तस्य (रिश्चयो, अनुत्पन्तिरत्पननाशो वा पुग्याश्चाकरणम् | 

नियोक्ता उस्पादयेत्। अनुशाता गुरुभिः । गुरवश्च श्वभूश्व्चरदेवरादयः मतृसगोत्रा द्र्टष्याः, न 
पित्रादयः। भ्रातृपे खति न नियोगः कतव्य; । देवरः" पतिभ्राता । सपिण्डः, पत्यन्बयः | 
“छम्यगिति' भृताक्तादिनियमं अनुवदति । ईष्सितश्चब्देन कावक्षमतामाई । ततो दुहितर्य्भवधि- 
रादो च जति पुनर्निबोगोऽनुेयः ॥ (मेधातिथिः) 

4. बुतनाभ्युश्य वाङ्गानि-जः; बृतेनाम्ुक्य चाज्गानि-द 
0. गात्राण्यर्तस्टशन्-स, 

6. तदब्शोषेण-ज; तद्धिभेषेण-द. 
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नियुक्तो गरुभिगेच्डेद् ्रातमार्य यवीयसः । 
अविद्यमाने ठु गुरो राज्ञो वाच्यः रक्षयः ॥ 

ॐ (क ५. ततस्वद्चनाद्रच्छेदयुकिष्याव्" द्वियं च सः। 
प्वक्तेन विधानेन “लातां पुंसवने शविः" ॥ 

सङृदागभेधानास्न इते गर्भे तयेव शसा । 
अतोऽन्यथा वतमानः पुमान् ह्ली वापि कामतः ॥ 

विनेय सुभेशचं? राह्ञा विवः स्यादतोऽन्यथा । 

यमः 

करतौ? तु तस्यां स्लातायां वा्यतस्तापते "निशि । 

"खरमश्रनखरोपाणां गन्धस्पशववेदयन् ॥ 

एकवासा घृताक्ताङ्गो दुगेन्धः शोकदुमेनाः। 
परखान्धरुखं परिहरन् गावेगांलागि 'ग्वास्पृशन् ॥ 

यतात्मा गभेमादध्यादते गर्म स्वपत्रने् । 
जाताषल्यां नाभिगच्छेल्नाते पुत्रे तथेव च ॥ 

1. श्वश्चुरे यशो-ज, द. 
2. दनुमाम्य-^. 9. 13., न. 

8. प्रियं 07 लियम्-स, 9. 3. (9) 

4, स्नुषा-मू. नार.) १८४; ज्ञातां-दः वि. र. ४४७. 

४. पखवनेषु च-द. 
6. तथेव च-द. 
1. वापि नद्यति-ज, ू 

8. खरश्चं-जः सुख्रं-स; सरटशा-उ. 

9. ऋतौ लतायां -वि. र, पाठः (४४८) 
10. -निरि प्रदीपाचयालोकनिव्रूल्यथंमेतत्, वचनान्तरेण दिवोपगमनप्रतिषेधात्। [मेधा 

तिथिः $ 9) ६०] 

11. सुदमश्रु-दति धि. र. पाठः 

12. चास्परान्-ज, धि. र.; गोताण्यस्पृशन्-स, 

13. पृतात्मा-ज, 
र 
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सीमन्तोक्भयनादीनि सवेकमाणि कारयेत् । 
“ज्ाठ्सन्तानमिष्छद्धिः पिदृणामूध्वेदेहिनाम् ॥ 

याद्नवस्क्यः [१, ६८-&९] 

अपुत्रां युवेवुङ्ञातो देवरः पुत्रकाम्यया । 
सपिण्डो बा सगोत्रो बा ध्रताभ्यक्त ऋतानियात् ॥ 

आगभमसम्भवाद्रष्छेत्पतितश्चान्यथा भवेव । 
अनेन विधिना जातः क्षेत्रजोऽस्य भवेत्सुतः ॥ 

देवः 

नष्टः परव्रजितः क्लीबः पतितो राजकिरिविषी | 

डोकाम्तरगतो वापि परिलयास्यः भ्पतिः जियः ॥॥ 

परते मतेरि जीवे वा ञ्जी विन्देतापरं पतिम् । 
-सन्तत्यनाक्चायैतया न खातन्त्येण योषितः ॥ 

नारदः [ १५, ९८-१०२] 

अष्टौ बर्षाण्युदीक्षेत ब्राह्मणी पोषितं पतिम् । 
भप्रघूता तु चत्वारि परतोऽन्यं समाचरेत् ॥ 

1. भ्रातु; सम्तान-ज, 

2. भ्रातृभिः दारभूतेः राना सीमन्तोन्नयानि कारयेत् इव्यथः । (वि. र.) ४४८) 
8. 0" {€ 0 €क्ााएष् ग पति, 26601011 ४० #ध्व0द्ध्), 86९ 

0०10०४6 ४० मनु, ५, १५८, 07 ]. 687 5८07८. 

4. 00"1]976 नारदस्मुति, १५, ९७- 

नष्टे मृते प्र्जिते कीन च पतिते पतौ । 
पञ्चस्वापस्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते ॥ 

धनषो,ऽशास्लीयम्बापारेण तयक्तपरि करसङ्गः। "पवजितः'भदाखञविषयप्रवन्याशारी बृथा मोण्ड्यादि । 
"राजकिस्तरिषी' राजरोगाक्राम्तः। (वि. र.; ४४९). 3ऱ भा 1६ पणवाः 2४०40) 
1.9 णता 7616608 1४8 9) [11681070 10 1611196 (पुनङ्दाह), 

९, नारदौयमनुस॑हिता, १३, १००~ १०४ 

6. वमाभयेत्-ना. स्थ. १८६; ना. सं, १४४; वि. र.) ४४९, 
81 
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पतिया षदूसमास्तिष्ठेदमद्ूता समरात्तयम् । 

वैश्या प्रभूता चत्वारि दरे समे स्वप्रषूतिका ॥ 

न शूद्रायाः स्मृतः कालो ध्न च धर्मव्यतिक्रमः । 
ऽवरिशेषतो ऽप्रघ्ूनायाः सेवत्सरपरा स्थितिः ॥ 

+अप्र्त्तौ स्मृतः काल एष परोषितयोपिताम् । 
जीवति श्रूयमाणे च स्यादेष द्विगुणो विधिः \ 

प्रजाप्रृत्तं नारीणां हत्तिरेपा प्रजापतेः | 

अतोऽन्यगमने सीणां एषः दोषो न व्रिद्ते॥ 

अथ देवरसपिण्दाधिकारे मनुः [९) ६४-६७] 

नान्यस्मिन् विधाता नारी नियोक्तव्या द्विजातिभिः। 

अन्यस्मिन् हि नियुञ्जाना धम हन्युः सनातनम् ॥ 

नोद्रादिकेषु मन्तेषु नियोगः कील्यते कचित् । 

न विवाहविधावुक्तं विधवावेदनं पनः॥ 

अयं प्द्िजे्हिं विद्रद्धिः पशुधर्मो विगर्हितः ¦ 

पचुष्याणापमपि प्राक्तो वेने राञ्यं प्रशासति ॥ 

स पहीमखिखां मुञ्चन राजर्षिप्रवरः पुरा। 

वर्णानां संकरं चक्रे कामोपहतचेतनः ॥ 

1. द्धे समे अप्रजा वसेत्-ना. सदि.) १४५९; दवे वधं त्वितरा वसेत्-ना. स्शु., १८६. 
%. एष प्रोषरितयोपिताम्-ना. स्म. १८६. 

8. [भ्-१€186 0188110 17 ना. स्रु.) 811त 1) 118 [1४९८ -जीषति 

श्रूयमाणे त॒ स्यादेष द्विगुणो विधिः ॥ 
4. ना. स्श्र., १८७ 1<४18-अप्रदृत्तो त॒ भूतानां दटिरेषा प्रजापतेः । अतोऽम्बगमने 

ल्लीणामेष दोषो न विद्यते ॥ १०१. 

५. एव॑ 07† एष-ना. संहि., १४५. [1.21 817011918. {०10 कज# 1€16 ४6 

1९ड{† 0 नारदीयमनुसंहिता, 

6. दविजेरविदद्विः-इति मेधातिथिषाठः 
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"तदा प्रभृति यो मोहासमीतपतिकां चखियम् । 

नियोजयलयपल्याथ तं विगदनिति साधवः ॥॥ 

परतपर्यधिकारे वसिष्ठः [ १७, ६४-६६] 

स्याशेननियोगिनोःऽ । रिक्थरोभान्नास्ति+ नियोगः । प्रायथित्तं बाप्यु- 

पदिहहय नियुज्ञश्ादिलयेके । 

कात्यायनः 

नियोगात्वावनं कयोचथोक्तं तद्विशुद्धये । 
(ब न्दः  # शू स्ये अ, ॐ 5 

दिनस्य सषु पपाऽय शुद्रस्यकरे सदाश्रयःः॥ 

बृहस्पतिः [सस्कार, २६७-२६९। 

ठक्तो° नियोगो मनुना निषिद्धः खयमेव तु । 

युगहासादशक्योऽयं कतै मयैविषानतः ॥ 

तपोन्नानसमायुक्ताः कृते तेतायुग नराः । 

द्रापे च कको वरणं शक्तिहानिविनिमिताः ॥ 

1. ततः प्र्रति-दइति मेधातिथिपाठः 

2. पूर्वेण विदितस्य नियोगस्य प्रतिषेधोऽयम् । अस्य प्रहृतो प्रतिपेधातिक्रमेण श्येन- 
ठुस्यता । (वेदनं, गमनम् । "द्विजे; अविदरद्धिः-ये अविद्वांसः तैरयं पश्चषर्मः अव्यन्तगर्हितो 
मनुष्याणामपि प्रोतः । अन्यैः "विद्वद्धिः इति प्रठितम् । (मेधातिथिः) ॥ अम्यसििन् 

देवरषपिण्डाम्यामन्यसिन् । एतश्चानयोरम्यतरस्यापि सद्धवे, एतद भावे सगोश्रस्यापि याज्ञनस्क्येन 
[१, ५८, (खपिण्डो वा सगोत्रो वाः | बोधितत्वात् ॥ (वि. र.» ४५०) 

8. खा चेन्नियोगमिच्छेत्-उ, नि, ख, €16. 

4. अर्थलोभाननास्ि नियोगः-द; अथलाभान्नासि-उ, बि, ज. 
५. ््रसेकं सदाभयेत्-ख; शद्रस्येके तदाश्नयः-वि, र, ४५१. 
6. "उक्त्वा" इति अपराकंपाठः (९७) 

7. कं स्वेः-(मपराकै, ९७); कर्प॑मम्येः-रति बिद्वन्मनोदरपाठः (7. 88). - 
8. "जिनायते' इति भित्रमिभपाठः (याश्च. वीरमिक्रोक्य, १३२) 
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अनेकथा ढता; पता ऋषिभि पुरातनैः । 
ध्न शक्यतेऽधुना क शक्ति हीनेरिदन्तमैः ॥ 

तत्र नारदः [१५) ४५.५३} 

परपृवीः ज्जियस्तन्याः सप्त मोक्ता यथाक्रमम् । 
पूनभूसििविधा तासां खैरिणी च चतु्िषा ॥ 

कन्य वाक्षतयोनिया पाणिग्रहणद्षिता 

पुनभूः परथमा परोक्ता पुनः सस्कारकमणाः ॥ 

कामारं पत्तिध्ुस्छड्य “या सन्य पुरुषं भिता 

पूनः पर्युहमियाद् सा द्वितीया परङीतिता ॥ 

°असत्यु देवरेषु स्वी बान्धवेवो प्रदीयते । 
'सबणोय सपिण्डाय सा वतीया प्रदीतिता ॥ 

1. भन शक्यासेऽधुना कठं शक्तिह्ेनतया नरः” इति अपरार्कः (९७); 'तण्छक्यं 
नाधुना कवम्" इति वि. र, षाठः (४५१) 

2. नारदीयमनु॑दिता, १२; ४५-४६; ५०; ४८-४९; ५१; ४७; ५३. परूर्वाः । सम । 

ुनरयूजिप्रकारा । खेरिणी चदुष्पकारा (ना. भाष्ये, १३४), (16 {1766 20000000 
816 १६६९116९ 1४ 176 8660110, शहा &11 णपा) 8108; 176 पाः 

60041॥0 &6 १९86८76 11 06 पि कप्त, भगी णत् ह6रलात्री 

10188, 7/*00050110 ८ 11168 106 810०1६8 7 ४16 07त67' 2 {19 

{766 70110101 044 &त एषा ०४८06; कव, 16) 18 

1911०60 एक ४6 16, र1०] 468 #6 गवलाय]क़ 8६व ७९९. 

8. स॑स्कारमहति-पु. ना. स्प. 
4, या त्वम्यपुरुषाभिता-ना. भ, सहि. पाटः 

¢, ¶718 &€०४०) कालो 18 1606889) 18 706 गण ए 

¢. 3, 2, 8. 2. (0), 8. 4. ज, द्, 70 वि. र. ४५२. 

6, शवणांबापपिण्डाय-ना. म. ज्ञ. पाठः 
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"सी प्रचूताऽपसरूता वा पत्यौ चैव च जीवति । 

कापात्पमाश्रयेदन्पं श्खेरिणी प्रथमातुसा। 

श्रते भतैरियातु स्री देवरादीनपास्यतु। 

"कामतस्तु भजेदेनं द्वितीया सा प्ररोतिता॥ 

१देक्ापहूतविक्रीता ष्ुत्तुष्णाग्यसनार्दिता । 

तवाह पिच्युपगता सा रृतीया प्रकोतिता ॥ 

देशमा नवेकष्य ज्ञी युरुभिया परदीयते । 

"उतन्नसाहसाऽन्यस्मै साऽनितिमा, खेरिणी स्मृता ॥ 

पुनर्वा विधिस्त्वेष खेरिणीनां प्रकीर्तितः । 

पूवी पवा जघन्यासां मरेयसौ तृत्तरोत्तरा ॥ 

मयुः 
पति हित्वा निकृष्ट" खभुल्छृषटं या निषेवते । 

निन्धैव रोके भवति परपूर्वेति चोच्यते ॥ 

, प्रदूता वाप्रसूता वा पत्यावेव'-ना. म. स. पाठः 

, प्रथमा खेरिणी द्र सा-ना. स्घु. पाटः 

, भूते भर्तरि संप्राप्तान् अपास्य या-ना. स्म. पाटः 

, उपगस्छेत्परं कामात् खा द्वितीया प्रकीर्तिता-ना. स्सू,; सा तृतीया प्रकीर्तिता 

ना. म. संहि. २३५. 

5, प्राप्ता देशादनक्रीता-ना. स्स; ना.म. स. 

6. देशघमानरेक््य-ना. स्थर. पाठः 

ध. (उस्पनसाहसाः व्यभिचारिणी (ना. भाष्य, १३५); उत्पन्नव्यभिचारा इति 

मितश्च (२, ५२); उत्पनसा्टसाऽश्चतयोनिः प्रोढेति यावत्-(स्बृतिचन्दिका) 

8. साभ्या वा-खा; अन्व्याषा, ना. स्रु. पाठः; सा द्वितीया प्रकीर्तिता श्तिना. भ. 

शखंहि, पाटः 

9. पुन्थुवामेष विषिः-ना. म. संहि. ११५. 

10. "भवह इति मेातिथिपाटः, ज) द्, ख; (पङ्, इति वि. र ४५३. 

ध 9 £ #~“ 
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(तिसः पुनभ्बेशतस्तः' खैरिण्य' इत्यभिधाय श्ङ्ङिखितौ 
तत्र पूता पूवं जघन्याः । तासामपल्यानामृक्यपिण्डादकयज्गेषु य 

विकल्पः स मातुरेव गुणवत्तया भ्याख्यातः ॥ 

याप्तब्रस्कयः [१ ६७] 

अक्षताचक्षता चेव पुनभूः संस्छृता पुनः 
स्वैरिणी या पतिं हित्वा सवणे कामतः श्रयेत् ।# 

हारीतः 

खेरिणी च पुनभूश्च रेतोधाः कामचारिणी । 
सबेभक्ष्या च विङ्ञेयाः पश्चैता शूद्रयोनयः ॥ 

एतासां यान्यपलयानि उत्पद्यन्ते कदाचन । 

न तान्पङ्किपु युञ्जीत न ते पङ्कयदेकाः स्मृताः ॥ 

रेतोधाः! ङण्टमाता । कामचारिणी" चतुभ्ये ऊध्यैमन्यपुरुषगामिनी । 
(स्ेभक्ष्या' सुरापी । 

काल्यायनः' 

सुखां या प्रत्ता ब्खी न भवः सुतकाम्यया । 
"पुतं तु जनयदेव निन्या पापात सा स्मृता॥ 

भवेगातं सथ्ुच्छज्य नारी यद्रन्यपाभिता | 
निन्दैव सा स्मृता ाके परपूरति चोच्यते ॥ 

1. पुनभः-उ. 
2. पुनभूः स्ैरिणीति संज्ञा दोषटथज्ञापनाया । जीवन्तं मृतं वा या भर्तारं क्त्वा खात- 

न्यात् सवण उत्कृष्ट वप वा समाश्रयेत् सापि स्वैरिणी । (विश्वरूपः) 

8. कामचारिणी ' चतुष्पुदषगमनान्तरं भपरपुरुषगामिनी । (बि, र.) ४५४) 
4, 0६ 0 पात ता1 81618 ९०ाद्ट्प्रमयः, 

५. पृक्तं ठ जनयेदेव निम्धा सा व॒ सदा स्मरृता-ज; पुत्रं ठ जनयत्येव निन्वा मातादुषा 
स्मृता-स, 
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परपूवांभिता यतर तत स्यान्नारितः प्रथः । 
कपाहते तु पर्पोऽयं ङम्धा वा खामिनो भवेत् ॥ 
क थ 

निरोद्धव्या च ताड्या च परपवापराधतः। 

"अक्षमां बाऽनवेक्षन्तीं तादयन्दण्डपहंति ॥ 
ण्ट 

चांरहस्तान्नदीषेगाद्दुभिक्षादृशविपएुवात् । 
निस्ताये वासकान्ताराद्टभ्ध्वा लयक्त्वा कमागता ॥ 

आसां भागे न दोषः स्यादिति श्राक्लविनिश्चयः। 

स्वापिदत्तां तु ग्रह्वीयादेषा चेन्न ततोऽन्यथा ॥ 

दीयमानापथाल्मानं या नारी नाचरुमोदते। 
नसादेयान च ग्राह्या विधिरेष स्मृतो श्भृगुः॥ 

न चोत्तमां न चाकापां तथा पुतवर्ती न च। 

इदृशी त्वनुरूपेण निष्कयेण प्रमीरयेत् ॥ 

इति महाराजापिराजश्रीपद्रा विन्दचन्द्रदेवमदहासान्धिविग्रहिकेण 
भदट्रशरीहृद यधरारपजन भट्रश्रीमद्धक्ष्मीधरेण विरचिते 

कृत्यकटपतरो व्यवहारकाण्डे 
सीपुंयोगपवे ।॥ 

1. अक्चमां चानवेश्चन्तीम्-ज, द. 

९. गुरः-कि. र., ४५५; 23. च., स. 

9. 4.3. 3.8. 8. (9), ए.य., ख), द्, स, 



५४ 

अथ दायविभागः 

तत्न नारदः [२६) २] 

विभागोऽयंस्य पित्र्यस्य पुतयेत्र प्रकरप्यतेः । 
दायभाग इति परोक्तं तद्विवादपदं बषेः। 

मनुः [९, १०४] 
ऊध्वं पिथ मातुश्च समे चातरः समम् 

भजेरन् पेतृकं रिक्थमनीश्चास्ति हि जीवतोः ॥॥ 

देवरः 

पितयुपरते पता विभजेरन् पिहुषेनम् | 
"अख्वाम्यं हि भवेदेषां निदोषि पितरि स्थिते ॥ 

(निर्दोषि" षातिल्यादिरहिते | 

1. पिश्वादेः-मदनरले. 
2. प्रकस्पयेत्-उ; प्रकस्प्येत-कि. र. ४५६. 

8. व्यवहारपदं-ना. म. स. 

4, न च नियमः संभवति “एवं सह जसेयुवां एथग्वा धर्मकाम्यया! इति (मनु, ९, ११९१) 

मनुविरोभात् द्टायत्वाच विभागस्य तन्नियमः काकनियमो वा संभवति (दावभागः, १८) ॥ 

अत्र “ऊष्वं पितुश्च' इति पितरृषनविभागकाल उक्तः । (मादः इति मातृधनविभागकालः । तेन 

मातरि जीवन्त्यपि पितृषनविभागः कायः । तथा मातुरूभ्वं पितरि जीवत्यपि मातृषननिभाग, 

कायं एव । (स्मृनिचन्दिका, पर. २५५) हखायुघ-पारिजाताग्यां "समं" इय्येतत्सखाने सह” 

इति पित॑, व्याख्यातं च पारिजातेन "सह? परस्परम् । “पतृक” इत्यत्र मातृषनस्यापि अ्रहणमिति 

हलायुधः । पतृकमित्युपादानेऽपि पेतामहादिषनमपि विवश्धितम् । मातृषने दुहिवृतदन्बया- 

मावे पुलभागम्बयः ॥ (वि, र. ४५७) 

५. 'भखाम्बं' भखातस््वम् (अपराकः) । 
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नारदः [१६) २) 

पितयष्यं गते पुता विभजेयुषेनं पितुः" । 

मातुदूहितरोऽभावे दुहिवृणां तदन्वयः ॥ 

राङ्कनिखितो 

अत रध्य रिक्थभागः। न जीबति पितरि रिक्थं विभजेरन् । यथपि 

स्यात्पश्ादपिगतं तेरनह एव पुत्राः । अथेषमेयोरखातन्त्यात् ॥ 

व्यद्यपि पञ्चादपिगतंः पितृषनव्यापारनिरपेेः पतेः पश्चात् सम्य 
विधादिभिशूपासम् 1“ 

मयु [९) ९१०५-१ १०] 

श्येष्ठ एव तु श्ह्वयािपश्यं भनमशेषतः। 

शेषास्तयुपजीवेयुयेथेव पितरं तथा ॥ 

1. विमनेरन् णन क्रमात् (९१. १०11); विभजेयुः भनं पितुः (ना. म. सं.) 

2. पुत्रग्रहणं क्षेत्रनादीनामप्यवगोधाथम् । ततश्च द्वादशपुश्राणामभ्यतरस्मिन्नपि विद्यमाने 

नाम्यङ्ब जन भाक्त्वम् । (पिदु^रिति बचन भरातृणां मध्वे यद्येकस्य विध्ाघधनादि निभजेत् , तदा वस्य 

निभागो नास्तीति बोघनायम् । "दुहितुः" सान्निभ्यात् "तत्" पदेन तस्या एव ["भम्वयाः"] | 

ङश्मीधरस्वरसोऽप्येवम् । प्रकाश-पारिजातो व (तदन्बयो” वुदिषरग्वयः पु्रपोश्रादि इत्याहुः । 
३. {€ ८०ापाहलाशना$) ए 1116) 10110 8) 18 ])1116त 28 10211 1 

दाङ्खटिखितवाक्य 1 वि. र.; ४५८) 11] {11€ [760 62 ]01€887011 पवित्र 

निदोषे", 11611 18 कशल $ जक1हि्ादध वाह [आवाज 140 2 ६18 

50101९8, १०0]. ‰, 0. 21 | 88 [0811 1 {7€ श. छलि, ताल्प्ापा ! व 1९ ९0166# 

1९१ 18 6160 ए ष्यवहारमयूख (०१. ए 216.) प्र. ९०. वणितं च करपतरौ-पद्यपि 
पश्चादभिगतं पितृषनं व्यापारनिरपेक्षेः पृते; विद्यादिमिश्पात्ते धने खाम्ब॑, तथापि तज्ञाप्यस्वाभ्यै 

वति पितरि किमुत पितृधने, अथधमयोः तेषां पितरि जीवति अस्वातम्न्यात् ॥ (सववहार- 
प्रकाशा, €. (110 191108) ४१५). 

4. "अर्थधर्ममोरस्वातर्त्यात्पितरि निदोषे पश्चादधिगतं पितृनिरपेशचैः युत्रैः दमर्थः 
बिद्ादिमिः भिखित्वा अनितम्''। (रल्लाकरः, ४५८). {11118 60700161, 18९7 

{071 [.४६87070112918 18 [07116 11 {17९ [11111717 एषा धन 

तलप ० 60104 -1/71८४ ! 
82 
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श्यषठेन जातमात्ेण पुली भवति मानवः | 
पिदृणामदृणशरैव स तस्मात्सर्वमहंति ॥ 

यस्जिन्तृणे सञ्मयाति येन चानन्तयमहृते । 
"स एव धमजः पुतः कामजानितरान् विदूः ।॥ 

पितेब पालयेत्पुतान् ज्येष्ठो भ्रावृन् यत्रीयसः । / 
पुलवच्ापि वर्तेरन् अयष्ट च्रातरि धर्मतः । 
ह्येषः ऊढं वधेयति विनाशयति वा पनः । 
'इयष्ठुः पूञ्यतमो रोके ज्येषः सद्धिरगरहिंतः ॥ 

यो येष्ठो “शयेषुटत्तिः स्यान्पातेव च पितेव च । 
अभ्येठद्त्तियेस्तु स्यात्स संपूञ्यस्तु वन्धुवत् ॥ 

तथा (९, २१४] 

न चादत्वा कनिष्ठेभ्यो यष्ठः कुर्वीत” यौतुकम् ॥ 

वयोतुकं' पृथग्भूतं द्रग्यं गवादि । 

नारद्: | १६; ५] 

विभ्रयद्ररछतः सवान् ञयेष्ठो भ्राता यथा पिना | 
भ्राता रक्तः कनिष्ठो बा शक्लपेक्षा इरे स्थितिः ॥ 

1. स एष-मेधानिथिः 

£. सकलज्यषठगुणवान् स्येष्ठो विभाज्यधने पिवरवत्खवतश््रः स्यात् । "तमुपनीवेयुः' तक्कृत- 

शृत्या वतेरन् । “सन्नयति' सङ्गमयति । 'कामघान्, इति अर्थबादमानम् ॥ (रल्ाकशः ) ` 
3. स पएवंगुणो ज्येष्ठः संवघयति कुलम् । अयमेव नि्गुणः तत्कुलं विनाशबति । 

(मेधातिथिः) ॥ 
. ्येष्ठवर्ती-उः; ज्येषटबृत्तिरिति मेधातिथि-चण्डेऽबरारतपाठः. 

५. "बन्धुवत् प्व्युस्थानामिषादनेः (मेधातिथिः) 
6. कुवेति-उ. 

47. हराथुधस्त "योतक्" भायांलङ्कारादीत्याह | (वि. र., ४६०) 

8. "कके जिवः" इति मु. ना. स्स, १९०; “कुक क्रिया! इति ना म. सं. 

4. 
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शङ्खरिखितो 
कामं वसेयुरेकतः संहना दद्धिमाचक्तीरन् ।॥1 

मतरः (९, ११६ 

एषं सह वसेयुवी पृथर्वा धमेकाम्यया । 
पृथग्विवधेते धमेस्तस्माद्धम्या पृथर्क्रिया ।॥ 

बृहस्पतिः [व्य, २६, ५] 

एकपाकेन वसतां पिदृ बद्विनाचेनम् । 
एकं भवेद्धिभक्तानां तदेव स्यादृशहे शदे ॥° 

हारीतः 

जीवति पितरि प्लाणामयादानविसगानषपेषु न खातन्त्यं, कामदाने 

प्रोषिते चार्तिं मते वा ्येष्ठ एवायचिन्तयेत् ।“ 

रद्ककिखितौ 

पितयशक्ते डुटुम्बभ्यवहारं ऽबेष्ठुः कुर्यादनन्तरो वा कायेह्गस्तदनुमतेन । 
न त्वकामे पितरि ऋक्थविभागः । इृद्धे विपरीतचेतसि दीधरोगिणि बा शये 
एव पित्वदथान् पाग्येदितरेषाम् । ऋक्थमूरं हि इटम्बम् । अखतन््ाः 
पिदृमन्तः। मातयेप्येवम् स्थितायाम् ॥ 

1. संहता अम्योम्यालम्बनतया; श्ृद्धिमाचक्नीरन्, बृद्धि स्फुटं कुर्वीरन् इदधियुक्ता 
भवम्तीति यावत् । (वि. र. ४६९०) 

2. एतद चनमेको घमं इति श्राद्धपूतानादि मात्रं विज्ञेयम् । (मेधातिथिः) 
एबमविभक्ता भ्रातरः सद् संवसेयुः । यदि बा घमङकामनया कतनिमागाः परथग्बसेयुः 

यस्मात् प्रयगवसखाने सति पृथक एथक् पञ्चयशायनुष्टानधमस्तेषां बधते, तसमाद्भिमागक्रिया 
भरमांयां ॥ (कुस्टूक) 

3. एकपाकेनेत्यत्राविभागे सतीति विवक्षितम् । (चि. र., ४६१) 

4. (अदान पितूनेरपेश्चया साधारणधनग्रहणम् । 'भथाजर्न' इति पारिजातः 
(बिसगो' दानम् । 'आ्षेपः' ऋणिक्हस्तात् तद्धनप्रहणम् । (कामदाने' काप्नमानलादेवायदातरि । 
प्रकाश्चकारेण दु "कामम दीने" इति परित्वा काममिति सभिदितपित्रनुश्ञामाह । 'दीने' विचित्त 
इति विबक्षितम् । (वि. र ४९२) 
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'अनन्तरः' अनुजः । नतद वरुमतेन' ऽयेष्ठान्ूमतेन । “अखतन्ताः' पुत्रा 
एति सम्बन्धः 

अथ जीवत्पितृकनिभमागः 

ततर पयुविष्य [मतु ९ २०९; वि. १८, ४३। 

पैठकाततु पिदुद्रभ्यमनबाप्यं यदाप्नुयात् ॥ 

न तत्पुत्रे मेनेस्साधमकामःउ खयमा्जितम् +“ 

अनवाप्यं" अशक्टादिना पित्ता यदुपेक्षितंः तदन्येनाप्तुपश्चक्यम् ॥ 

याह बरक्यः (२, १२९१. 

भूयो पितामहोपात्ता निबन्धो द्रग्यमेव वा| 
तत्र स्यास्सदशं ख्यं पितुः पत्रस्य चोभयोः ॥ 

निबन्धः आकरादी राजादिदत्तं नियतं लभ्यम् । 

बृहस्पतिः [२६ १४, ५८, ५९] 

द्रव्ये पितामहोपात्ते स्थावरे जङ्गभे तथा । 

सममंशितरमाख्यातं पितुः प्रस्य चेव हि ॥ 

पतामह हृतं" पित्रा खशक्तया यदुपार्जितम् । 
विदयाश्चौयोदिनाबाप्ं ततन साम्यं पितुः स्मृतम् ॥ 

1. (ऋक्थमूटं' घनमूलम् । कुदम्बं' कुडम्बभरणम् । भखतम्लाः दानाद्यनधिकारिणः | 

‹मातर्भप्यवं' गुणनत्यां जीवन््यामस्तस्त्ाः पुत्रा इत्यन्वयः । (वि. र., ४६२) 
2, ^पेवृकम्ब॒ पित द्रभ्यमनवापतं यदाप्नुयात्" इति बि, न, द, ख, ए. व. #व 

मेषातिथिः । "ेतकम्द॒ पिवुद्रव्य॑" इति सुद्रितविष्णुस्परतिः। 
3. सवंमकामः-स, 

4. पपत" पितृक्रमागतम् ; (अनव।ष्यं' पित्रा आपप्तुमञ्यक्यम् । न तत्प्र” सममनिण्छन् 
बिभजेत् सयमर्जितत्वात् ॥ (वि. र, ४६२) 

8. यदपेश्चितं-स; यदुपेक्ष्यङ्कितं यदम्येना-उ. 

6. 'पुलञस्य चोभयोः" इति विश्बङूपापराको; (पूतस्य चेव हि" इति वि्नानेन्बरः 
7, पेतामहङ्त-ख, 
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® भद £ ° भे, ण 

प्रदानं खेच्छया कुयोद्धागे चेव ततो धनात् । 

तदभावे तु तनयाः स्पां्ाः परिकीर्तिताः ॥ 

अथ पुता विभजेरन्" इयधिकारे नारदः [१६, २ 

पातुर्निदत्ते रजसि प्रततासु मागनीषु च। 

निते चापि रमगे पितयुपरतस्पृहे ॥ 

(निदृत्ते रमणे› रतिशक्तां निष्त्तायाम् । 

बृहस्पतिः [२६, ९]. 

पिल्लोरभावे च्रावृणां विमागः सेम्रदर्शितः । 

परातूर्मिदत्ते रजसि जीवतोरपि शस्यते ॥ 
रि ~ न, 

शङ्घणिखतां 

जीवति बा पितरि रिक्थविभागोऽनुमतः । मरकं वा मिथो वा षमेवः॥ 

हारीतः 

जीवम्नेम वा प्रविभश्य वनमाश्रयेत् । दृद्धाश्रमं वा गच्छेत् । खस्पेन बा 

संविभञ्य भूयिष्टमादाय वसेत । स^ यदयुपद्श्येत् पुनस्तेभ्यो शृह्वीयात् । 
क्षीणां श्र विभजव् ॥ 

1. शते, परररपदहृतं, यदशक्तया पितामहेन नोदूपृतं, 'सखवशक्त्या' च पिवोदृधरतं, तद्धिचा- 
शौर्बादिना प्राप्तं ज कुयादिवययः । (वि, र.) ४६४) 

2. प्रत्तासु, विवादितादु । प्रकाञ्चि ठ भनिरपेश्चे च रमण, भनिरस्ते चापि रमणे" इति 

पाठद्रयं बाक्षभेद पुरस्कारेण लिखितम् । तदपि तदीयायेभ्या्यानेनाविश्दम् । हखायुधस्तु 
(रमणात् इति पठितवान् तत्रापि फलाविशेष एव । (वि. र. ४६४) ॥ (निरिष्टे वाप्यमरणे' 

इति नारदमनुसंहितापाठः (ध. १४९). निरि" भ्पाप्त्यमवे निरिन्दिये, ['भमरणे'] 
जीवत्यपि पितरि इति भषखामिमाष्ये। 

8. (अनुमतः 'पित्रनुमतः; 'प्रकाशं' मध्यसखसमक्चम् ; मिथः, तदसमश्चम्। (वि, र. ४६५) 

4, सः वि, रकज्ाकरे नासि. 

5. (वनमाभयेत्” आभअमाम्तरं परियङ्गीयात् । नेदसेम्बासित्वेन पुत्र्यं वासो “दधाभम 
इति प्रकाशाकारः । शदृद्धाभमः' चद॒र्याभम इति इखायुधपारिजातौ । तन्मते 'वनमाभयेव्' 
इत्यनेन बानप्रखाभममाभयेदिति विवश्ितम्। ..... वेदशंन्यासी गृ््याभममेव, खातम्बेण 

नाम्छृति, तं प्रसि 'खस्पेन श्यादि बोडग्यम् । (वि, र.) ४६५-४६९) 
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(वपदश्यत्' उपक्षीयेन । 

विष्णुः [१७ १। 

पिता चेत्पुत्रान्निभनेत्तस्य खेच्छा खयघरुपात्तेऽर्थे ॥ 

याज्ञवस्क्यः [२, ‡१७-११५। 

विभागं चेतिपदा इयात्खेच्छया विभनजेस्सुतान् । 
ञ्येषठं वा भरेष्ठभागेन सर्वे वा स्युः समांधिनः॥ 

"यदि ङयात्समानांशान् ग्वल्यः कायाः समां्चिकाः 

न दत्तं प्लीधनं यासां मलो बरा श्वशुरेण वा ।॥ 

नाग्दः [१8६ १२. 

दावा प्रतिपद्येत विभनन्नाल्मनः पिता ॥॥4 

पित्रपिकारे शद्घटिखिता 

स यथेकपुतः' स्यादट्रौ मागावालमनः कुयादद्िपद चतृष्पदे षु रूपमधिकम् । 
दषभो ्येष्ठाय । गृहं यवीयसे । अन्यत पितुरवस्थानात् ॥ 

बोधायनः [२, ३, ६-७. 

दशानां चेकषुद्धरेऽञयेषठुः । सममितरे विभजेरन् ॥ 

(दशानां! गवाश्वादिरूपाणाम् | 

1. यदि दयात्, इति विश्बङ्पपाउः; `यदि कुर्यात् इति भपएराक-विक्चनेश्वसे, 
2. "कायाः पल्य; समारिकाः' इति विश्वपः 

8. अतत पक्ीनामपुलाणामपीति हखायुधः । दत्ते जीधने अधं वक्ष्यतीति प्रकाशः । 
(वि. र.) ४६७) 

4. प्रतिषचेत' लमेत; "विभजन्" विभागं कुर्वाणः (वि. र. ४६७) । एतदपि 
खार्भितविषयमिति मिताक्चस. 

५. “एकपुन्ः' ग्यष्ठपुतत इति हलाधुधः (वि. र, ४६८) | 
6. भाष्यकारस्तु पुत्रशब्दं न परितवान् भययेकाकी स्यादिति १६ितवान्। (बथेकाकीः 

पल्लीरहितोऽपि स्यात्तदाप्यंशद्रयं गह्वीयात् । सपक्लीकश्चेत् तामपि अपरेणांशेन तोषयेद् । याश- 
बस्वयोक्तसमांशित्वं च सवषां गुणवस्वेन । उत्कषांभवि पिद्ररिच्छया समांशित्वं न्यूनाभिकांशित्वं 
च इत्यनिरोष इत्याह । (अन्यं पितृवासदहवजम् । (वि. र. ४६९) 
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आपस्तम्बः (२, १३, १२; २, १४ १। 

एकधनेन श्येषठं तोषयित्वा । "जीवन्पुतनेभ्यो विमजेरसमं करीवध्ुन्मसं 

पतितं परिहाप्य ॥ 

^एकषनेन' एफेन धनेन गवादिना । 

मनुः [९) २१५] 

श्रातृणापतरिभक्तानां सचुत्थानंः भवेत्ह । 
न ततर विषमं भागं पिता दयात्कथश्चन ॥ 

नारदः [१६) १५] 

पितरेव तु विभक्ता ये समन्युनाधिकेधनेः | 
तेषां स एव भमेः' स्यात् सतरेस्येव पिता प्रभुः ॥ 

बृहस्पनिः [व्यव,) २६, १५] 
समन्यूनाधिका भागाः पित्रा येषां प्रकरसिपताः 
तथेव ते पालनीया तिनेयास्ते स्युरन्यथा ॥ 

अथ प्रपातपितकतिभागः 

तत्रोद्धारः 

तत्न पनुः [९ ११२-१९४] 

शइयेषठुस्य विश्च उद्धारः सवेद्रव्याच्च यद्ररम् । 
ततो मध्यमस्य स्यासुरीयं तु यतरीयसः॥ 

1. (जीवन्+ जीवन्नेव यः प्रजोस्पत्तावसमथं इत्यथः (वि. र. ४६९) 
%. (उत्थानं' घनाननानुकूकग्यापारः (चि. र. ४७०) सह उत्थानं' सवं एव धनमनै- 

यन्ती त्यथः (मेधातिथिः) 
8. श्टीनाधिकसमेधनेः, इति मृद्रितनारदीभे (घ्र. १९३); सवस्य हि पिता प्रभुः" इति 

तनैव पाठः 
4. स पव भागः स्यात्" इति नारदीयस॑हिताषाटः 

५. ग्येष्ठः समूदरेदंशं सव॑द्रभ्याश्च यद्वरम् । ततोऽभ मभ्यमस्य स्यात् तृतीयं ठ वनीयसः ॥ 
इति गोषिष्दराजः परति. 
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उयेषठ्वव कनिषटुश्च' संहरेतां यथोदितम् । 

येऽन्ये अ्येष्ठुकनिष्ठाभ्यां यषां स्यान्पध्यपं धनम् ॥ 

सर्वेषां "धननातानामाददीताग्रचमग्रनःः | 

यश्च सातिशयं किञ्िदशनः" प्राघ्युयाद्ररम् ॥° 

'इयष्ठस्य विश्च उद्धार ' इत्यादि-मध्यमाद्धना्िक्तितमो भागो श्येष्ठु- 

स्योदधरेतो अधिको ग्राहः स्यात् । भधेतुरीयभागौ च विशतितमभागापेक्ष- 
यैव । तेन मध्यमाद्धनात् चत््ारिश्त्तमो भागो मध्यमस्योद धृतोऽधिको 
ग्राष्ठः । कनिष्ठस्या्ीतितम इत्युक्तं भवति । गुणवज्ज्येष्ठादिविषयभाय- 

एदडारः ॥ 

गौतमः [२८, ५-८ | 

विक्षतिभागो इगेष्ठुस्य पिथुनघ्रभयनोदय्युक्तो रथो गोषः । कागखोर- 
दटवण्डा मध्यमस्यानेकाशचेत् । अवरिधान्यायसी गृहपनोयुक्तं चतुष्पदां चेककं 

यवीयसः । समपेतरत्सवेय ।॥ 

कूटः) शूङ्गविकलः ¦ "ण्डो बारविरहितः । “अनः! श्रकटम् । 

1. ग्येष्टश्चैव कनिष्ठश्च -स. 

%. धनजातीनां (कुल्दूकपाटः) 

8. (आददीतायमग्रलः' हति मेधानिधिपारः 

4. "दशतः प्राप्नुयाद्धनम्' इति प्रधानिथिः. च; गविंशतेश्नाव्नुवादनम्' इति ल, द; 

"दशतः प्ाप्नुयाद्ररमिति 1. च. ^. 9. 0. 1711६. 3. 03. (0) 

5. ज्येष्ठस्य सरवद्रभ्याद्विंशतितमो भाग उद्धृत्य दातव्ब एवं । मष्वमस्य तदर्ध 
चत्वारिंशचत्तमो भागः । एवं कनिष्ठस्य तुरीये ग्येष्ठापेश्चयाऽशीतितमो भागः । एवमुद्धृते परिशिष 

त्रिघा कर्तव्यम् । ततर स्वेभ्यो द्रम्पेभ्यो "वदरं! श्रेष्ठं तज्भ्यष्स्येव ॥ (मेधातिथिः) गुणवज्भ्वे्ठादि- 

विषयोऽयमुदधारः (वि. र., ५७१) 

6. 'भिथुन' गोमिश्ुनम् । 'उमयतोदतः' अश्वाश्रतरगदंभाः | तेषां यथासम्भकमन्धतमाग्बां 

युक्तो "र! । 'सोरो' इडः | (मरकर) 



ग्यबहार काण्डे वावविसागः ६५७ 

हारीतः 

विभजिष्यमाणे गवां समूहे हषभमेकधनं बरिष्टधनं वा श्येष्ठाय दधुः । 
देवताग्रं च । इतरे निष्कम्य कुयुः । एकस्मिन्नेव वा दक्षिणं श्येष्ठायाुपृथ्ये- 

मितरेषाम् ॥ 

°एकधने' उक्कृषटधनम् । देवताः! पृञ्यविष्ण्वादिप्रतिमाः । हे" पैतृकम् । 
(निष्कम्य कुयुः' इति, आत्मवासायं शृहान्तराणीति शेषः । एकस्मिभेबे'लयादे- 

रयमथः- यदा निष्कम्य गृहान्तरकरणासंभवस्तदा दक्षिणं" प्रभानं षठ 
'"इयेष्ठायः ज्येष्ठाय भवेदिलययेः ॥2 

आपस्तम्बः [२ १४, ७-< | 

देशविशेषे सुवर्ण ढृष्णा गावः कृष्णे मौमं श्यष्स्य । रथः* पितुः 
परिभाण्दं च ॥ 

“मोम भूमौ जातं तिमाषादि । परिभाण्डं भोजनपात्नादि । 

बौधायनः [२, २, ९] 

“असति पितरि चतुर्णा वणानां गोऽश्वाऽजावयो इयेष्ठांश्ः ॥ 
देवः 
भव) टिया 

पूललाणां पध्यमो दायः समानानामपीष्यते । 
ज्येष्टस्य दश्ञपं भागे न्यायदृत्तस्य निर्दिशेत् ॥ 

(मध्यमो दायः मध्यमं पनं विकषतितमो भागः| 

1. ज्येष्ठाय ज्येष्टाय सम्भवेदिति शेषः-स. 
2. .आनुपूव्य, अनुपूवंता, तेन मध्यमाय मध्यमे, कनिष्ठाय ततोऽपि हीनभिलर्थः। 

हूरिदश्स्तु ्देवताग्ह'पदेन दुगादिपूज।मण्डपे व्याख्याय तज्ज्येष्ठाय दस्वा अन्ये मण्डपान्तरं 
कुयुरित्याद । (चि. र , ४७३) 

8. (मिथः इति वि. र, पाठः (४७४) 

4. असति पितरि कृष्णवणां गौश्च वयोज्येष्ठस्य । नारद्ः-- प्पश्राणां मध्मयो दाय 
इत्यादि-ज. 

5. मध्यमो भागः मध्यमे धनं विंशोऽशः, एतन्न भ्येष्टे वेदसमन्विते, भग्येषु निर्भुणेषु 
मन्तव्यमिति दखायुधपारिजातौ । भव्ये तु यदा ज्येषठोऽभिवेदसंपन्नोऽग्येऽपि गुणवन्तसदा 
श्येष्ठस्य दशमो भागः, अन्येषां पुलाणां मध्यमो भागः मध्यमं घनं विंशो भागः प्रयेकभिति 
प्रथमखण्डार्थः। यदाभिवेदवान् ज्येष्ठोऽग्येऽपि नियुणाः, तदा ज्येष्ठस्य दशमो भागो निर्युण- 
भावृणां ठ पूववत् चस्वारिंशत्तमो भाग एव विभज्य दातम्य इति द्वितीयखण्डार्थः॥ (वि. र, ४७४) 

88 



६4८ रष्यकर्पतरुः [9७ 

अनेकपातकञ्राठविमागः 

अथ मनुः (९, १२२-६२४] 

पूतः कनिष्ठो श्येष्टायां कनिष्ठायां च पवेनः | 
कथं तत विभागः स्यारिति चेत्म॑शयो मवेत् ॥ 

एकं ठषभयुदधारं संहरेत स पूतरेनः। 
ततोऽपरेऽञ्येष्षा स्तद्नानां खमातृतः ।॥ 

"उयेषठुस्तु जातो शयेष्ठायां इरेद्हपमषोडशाःः | 
बतः “खमातृतः शेषा भजरनिति ध्रारणा ॥ 

(सः? पूवेस्यां नातः । पूवजो" अयेष्टिनेयः कनीयानुच्यते । 'ततोऽपर 
इति, ततः श्रे्दृषाये ऽपरेऽश्ेष्ठृषास्ते समातृत ऊनानां वयसा उयेष्ठानां 
भवन्तीलय्थः | ̀ टषभषोदशाः! दषभाः पोडश यासां तास्तथा । शेषा, गावः! ॥ 

1. न्ये्ठा' प्रथमोदा । पश्चादुढा "कनिष्ठा । तयोजातानां किं मातुरुदराहक्रमेण "येयं" 
स्यात् स्वज्नम्मक्रमेण वेति संशयमपन्यस्योत्तरत्र निर्णेष्यते संप्रतिपनुम् । पूवस्यां जातः पूर्वन ! 
कनीयान् बृषभस्योक्तभागवान् । (८तो' बषादन्ये ये इषरभा अज्येष्ठः! ते बहूनामेकशचः कृत्वा 
देवाः । (तदूनानां' तस्मासू्वजादुनानाम् । `खमावरृतः' पृनमख्यतोदस्वात् तेना मातृज्येष्टपमा- 
भित भवति न जम्मतः ॥ (मघाति; 

2. छोकद्यस्यार्थवादत्वान चिवेके यकः । उपक्रममात्रमेतत् । सिद्धान्तस्त्वयमुच्यते 
(९,,१२५):- 

सदरास्नीषु जातानां पुनाणामविशयेषतः। 

न मावते व्येष्टयमस्ि जन्तो व्येषठधमुच्यते ॥ (मेश्ारिथिः) 
एतच्च परमतमृक्तं मनुना । स्रमतन्तु (सहरशस्रो षुः इत्यादिना जन्मतो ग्येष्टथमस्तीति 

दर्थितमिति प्रकाशकारः (चि. र., ८७६) । “यत् केश्िदुक्तं तदूनानां खमातृत इति “ग्यष्टवु 
जातो ्येष्ठायाम्” (९, १२४) इति पूवपक्चमुक्त्वा 'सदश्खीपषु" (९, १२५) इत्यादिना सिदा- 
न्तितम् । अन्यथा विरोधादिति तदपदसितम् । गुणाचारदिति विशेषेण व्यवस्थायाः प्रतिपादि- 
तत्वादिति, युक्तश्चेतदिति सिद्धान्त्वे पूवपक्षितत्वस्य म्यवस्थापनानर््त्वात् । छक्ष्मीधरेण 
श्येष्ठापुत्रस्य कनीयस एव ज्येष्ठत्वप्रयुक्तोद्धारव्यवस्थापनाच पारिजातस्याप्येवं परिग्रह ॥ 
(वि. र. ४७९) 

3. शृषमषोडशम्-दइति मेधातिथिपाटः 

4. समात्रता-ख; खमाद्रत-उ. 



ध्यजहार काण्डे दाषविभागः ६५९. 

गौतमः (२८) १४-१६] 

ऋषभोऽधिको अ्येष्ठुस्य । ऋषमपषोडकश्षा यंष्ठिनियस्य । समभा षाऽश्ये- 
षिनेयेन यवीयसम् ॥' 

समधा" सपप्रकारण । 

शङ्कट खितं 
भ स 

ऋषभोऽपिको ज्येष्ठाव । गृहं यवीयसे । अन्यत्र पितुरबस्थानात् 

वृहस्पतिः [२६) २४-२५] 

यद्यकजाता बहवः समाना जातिस्षंख्यया । 
3 व रे 9 ०६ 4 © 

सापल्यास्तेविमक्तव्यं पातभागेन' धमतः ॥ 

सवणा भिन्नसंख्या ये पुंभागस्तेषु शस्यते । 

पनुः (९, ११५] 

उद्धारो न दशखस्ति संपन्नानां खक । 
यत्किञ्चिदेव देयं स्याञ्स्यायसे भानवधैनम् ॥ 

दशसु" गवादिषु इति शेषः 

1, कनीयस्या; पुललस्य ग्येष्ठस्य ऋषभ उद्धारः । सममम्यत् ॥ ज्येष्ठायां नातो “ज्येष्ठिनेयः, 

तस्य पञ्चदश गावः बृषभश्वैक उद्धारः । सममितरत् ॥ सम एवायं विभागो भवति भ्यैष्ठिनेयेन 
कनिष्ठायां जातेन स्येन सह यवीयसः च्येष्ठायाः पुत्रस्य कनीयसः । एकतः मातृतो ज्येष्ठं 
भम्यस्य जन्मतः । अयमपि गुणवद्विषयो द्रष्टव्यः ॥ (मस्करी) 

2. भललापि ज्येष्ठो मन्वनुखारात्कनीयसी पुत्र एव द्रष्टव्यः । (वि. र.) ४७७) 

8.-“खधनेसतर्विभक्तम्य इति माधवाइतषाटः 

4. मातृभोगेन-स. 

5. विद्यते-वि. ₹, १।ट 

6. (सानवषंन” पूजाकरम् (मेधातिथिः) 



दद इस्वकरपतखः [७४ 

तथा (९, १२५-१२६] 

सद्श््नीषु जातानां एृत्राणामविशेपतः | 
न मादृतो ऽयेष्थमस्ति जन्मतो ऽयैष्टय्रुखयते ॥ 

नन्मञयेष्ठेन चाहानं "सुब्रहमण्याखपि स्पृतम् । 
यमयोश्चैव गर्भेषु जन्तो सयेषटुता स्मृता ॥ 

सुब्रह्मण्या नाम मन्तविशेषो स्योतिष्टेमे छन्दोगै्गीयते न्द्र आगच्छ) 
श्यादि ॥ 

देवः 

बहवर्गषु चारित्याद्रमयोः पूवजन्मतः । 
यस्य जातस्य यमयोः परयन्ति प्रथमं प्ुखम् । 

सन्तानः पितरश्चैव तस्मिन् उयेष्धं प्रतिष्ठितम् । 
मनुः (९, २१२] 

यो येष्ठो विनिङकर्वीत रोभाद् श्रावृन्यक्रीयसः । 
सोऽ्येष्ठः स्यादभागी च नियन्तव्यश्च राजभिः ॥ 

(विनिङर्वीत' वश्वयेत् । 

मतुः (९, ११६-११५७. 

+एव स्ुद्धृताद्धारे समानश न्मकरपयेत् । 
उद्धारेऽवुद्धृते “त्वेषामियं स्यादंशकरपन। ॥ 

1. सुत्रह्षण्या-गो विन्दराजः । 'खनराह्षण्याखपि' इति चण्डेभ्वरः; 

2. “खब्राकषण्या' नाम मन्विशेषो ज्योतिष्टोमे छम्दोगैः निगयते । प्रथमसूत्रेण पितरं 
व्यपदिष्याहूयते। अमुकस्य पिता अगुकस्य पितामहो यल्त शति । तच्च लजम्भ्वेषठतया वितं 
लारसुत्रे, ययाश्यष्ठं जो पुसां ये जीवेयुरिति व बनात् । (वि. र., ५७९) 

8. 'समदृधूतेः एरयक्कृते, 'उद्रि'ऽधिके भागोऽवशिष्टे भने सम नयान् प्रक्पयेत् 
(मेधातिथिः) 

4, तेषा"-मेधातियि-गोबिग्डराजौ; “तेषा" कुरुटूकः, 
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एकाधिकं हरेऽञयेषठः पुतो ऽध्य ततोऽनुजः । 
अंशमंशे यवीयांस इति धर्मा न्यत्रस्थितः॥ 

गौतमः [२८, ९-१३] 

द्रथंशे" वा पूर्जस्य स्यात् । एकेकपितरेषाम् । एकेकं वा धनरूपं काम्यं 
पथैः पूर्वो लभेत । "दशतः पशूनाम् । नैकरफदिपदानाम् ॥ 

दशरतः" पशूनामिति । दश्पथून् कभत इयथः | 

वसिष्ठः (१७, ४०, ४२-४५| 

अथ भ्रावृणां दाय वि।भागः। दयश्च ह रेऽश्यष्ः । गव्राश्वस्य चात्रुदशश- 

मम् । अजावयो ग्रहं च कनिष्ठस्य । काष्णोयसं गृहोपकरणानि च मध्यमस्य ॥ 

(गवाश्वस्य चालुदशमःमिति-गवाश्वानां दशानामेकेकमदशल श्येष्ठो 
ृहवीयाद् इत्यथः । 

नारदः (१६) १३-१४। 

+उयेष्ठायांशोऽधिक्रो देयः? कनिष्ठा यावरः स्पृतः । 

समांशभागाः ज्ञषाः स्युरपत्ता भगिनी तथा ॥ 

मे्नेषु चः पूतेषु तद्रन्नातेषु धमेतः । 

'स्ेलजेषु" धमेतो जातेषु । नदर्" ओरसवद्धागक्षस्पना कतेग्येलय्थः ॥ 

, दर्शी" इति मस्करिपाटः 

, दशकं पञ्चूना' इति हरदत्तपाठः 

. इदं च वसिष्ठम चनं ज्येष्टस्य सातिशयगुणवसे, इतरयोश्च ुणवसत्वे (चि, र., ४८१) 

. प्रकाक्षकारेण ठु कनिष्ठायावर' इति खाने श्रेष्ठाय तु वर' इति परितं व्याख्यातञ्च- 

अग्रे प्रथमोत्पन्नस्यांशद्ववं शरेष्ठः कुडम्बकर्मण्युपयुक्तः) तस्य "वरं" श्रेष्ठं किञ्चिदेयमिति । 
(वि, र. ४८१) 

५. (शेवः' इति मु. ना. स्प. ध, १९२, 

6. (समांदभाजः' इतिप. ना, स्प. 

7. "कषेश्रनेष्वपि' इति मु. ना. श्श्, ए. १९३, 

+> <> ?< ^~ 



क. | हस्यकर्पसङः [७७ 

बहस्पतिः (व्यव २६, २१ 
जन्मविग्रगुणञ्यष्ट द्रयंयं दायप्रवास्नुयात् । 

सपांश्चभागिनस्त्वन्ये तेषां पितृमपस्तु सः ॥ 

उदाना 

वणीनामनुलोमानं विभागोऽय परकीर्तितः | 
समत्रेनेकजातानां विभागस्तु विधीयते ॥ 

{ङ्गवस्क्यः; [२, ११७. 

विभजेरन् सुताः पितोरूध्वेभूक्थमृणं सभम् । 

तथा (२, १५०। 
सामान्याथसयरुत्थाने चिभागस्तु समः करतः । 
अनेकपितृकाणां तु पितृतो भागकरपना ॥ 

(सामान्यायेपञ्ुस्थान' इति । यदा सामान्यस्याथस्य कृष्यादिना सम्य- 

शुस्थाने वधनं भवानि, तदा समो विभागः | न तत्र बहूतरपनेनोपान्मिलय- 
पक्षा कव्य इयर्थः । (अनेकपितृकाणां इ । अनेकश्रावृणां ये पुताः 
तेषां समविषमसेख्याकानामपि पंतामहे धने विभस्यमाने तत्िवृणां यो शंसः 
स एव तेषां, न पुनः परयेकमंशकस्पनेयथेः ॥ 

बृहस्पतिः (२६) १८. 

+समवेतैस्तु यतस्माप्रं स्र तत्र समांशिनः | 

तत्पुत्रा विषमसमाः पितृभागहराः स्पृताः ॥ 

1. प्रदर्धितः-षि. श. पाठः (पर, ४८२) 

%. ऋणमपनीय भवदिष्ठं विभजेयुः पुललाः पितोरूध्व रिक्थम् । सुतमरणं ओरसप्रति- 
पयर्थम् । माता च पिता च पितरो । तयोः पिन्नोरूष्वं मृतयोः इव्यथः । पितरूष्वे पतृक; 
मादरूष्वै मत्कम् । रिक्थामवेप्यणमश्चांशतो दय: ॥ (विश्वरूपः) "विभजेयुः ता" इति 
तेनाहतपादः । | 

8. ‰€]1०0९९व क़ धि. र. ४८३. 

4 # खममेतेस्तु -डः खमबेतेस्व-बि, द} स, धि. र्, 
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काल्यायनः [८५५-८५६) 

अविभक्त निजे प्रते" तत्सुते रिक्थमागिनम् | 

कुवीत जीवनं येन रु्धं नेव पितामहात् ॥ 

भतार स पितयं तुः पितृन्यात्तस्य वा सुताच् । 

स एवांशस्तु सर्वेषां चावृणां न्यायतो भवेत् ॥ 

लमेत तत्तो ब्राऽपि निषत्तिः परतो भवेत् । 

ठेव: 

*अविभक्तविमक्तानां दया नां बसतां सह । 

भूयो दायपिभागः स्यादा चतुथादिति स्थिति; ॥ 

तावत्कुरयाः सपिण्डाः स्युः पिण्डमेदस्तरनन्तर५ । 

सममिच्छन्ति पिण्डानां दायायेस्य विभाजनम् ॥ 

विधिरेष सवर्णानां बहूनां सम्ुदाहूतः । 
एक एव सवणेः श्याद योऽत न विभेस्यते ॥ 

अव्रिभक्त विभक्तानां अशत्रेमक्तानां विभक्तानां च| 

वसिष्टः [ १७, ४०-४१| 
अथ ब्रावृणां दायविभापः | याश्चानपलयाः च्ियस्तासां चापुलङाभाव् ॥ 

'स्ियो"ऽत भ्रातभा्याः। आपुत्रलामाःदिति- ताश्च यदि सेभावित- 

ुत्रखाभास्तदा तासामपि भागो षः । यदि तु पुत्रो नोस्पथते तदाऽसौ 
भागो धावृणाम् । तातां तर भरममातष् ।॥' 

1. (अविभक्ते मृते पुत्रे, ^अविभक्तेऽनुने प्रेते" इति वि. र. पाठो (४८५). 
2. "पित्रन्या तस्य वा घुताः-उ; पतरव्यात्तस्य वा सुतात्'-ति, द, स 8110 चि. र, 

3. अयमयं; । अविभक्तानामेव वा विभक्तानां सह् व्ततां संसुष्टानां वा पुनर्विभागो भाव्- 
तत्सुत-त्सुतपर्यन्तमेव, तत्युतात् चतु यात् निवतत इति । (वि. र., ४८८४) 

4. ता यदि शङ्कितपुत्रास्तदा तासामपि भागो दातम्यः । पुल्ानुत्पत्तो भागो भातृणामेव । 
~ | 

तासां च भरणमालं कायम् । (वि. र. ४८५) 
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याहवदक्यः [२, १२३। 

पितुरूध्व विभजतां माताऽरप्य॑श्चं समं हरेत् ॥' 

पितेल्न॒रत्तां बृहस्पतिः [२६] 

तदभावे तु जननी तनयानां समांँचिनी । 

तथा 
 स्माश्ञा मातरस्तेषां तुरोयांशा च कन्यका 

तुरीयां सजातीयस्य ातुयावानंश्स्तदपेक्षया चतुर्थो भागः 

संस्काराय पितृधने केरपनीयः । यत्तु विष्णुवचनम् [१८) ३४-३५] 

ध्पातरः पुत्रभागानुसारणः भागहारिण्यो अनूदाश् दुहितर” इति, तदप्येत- 

दचनानुसारात् दुहिवृणां -चतुयभागपरम् \ 

व्यासः 

अद्युतास्त् पितुः पटन्यः समानांश्ा प्रङीतिताः। 

पितामद्रश्च ताः सवा मातृतुरया प्रकीर्तिताः । 

अथ बृहस्पतिः (२६, १९] 

पितृ-कक्थहराः पुत्राः सव एव यथांशतः । 
वि्याक्मेयुतस्तषामधिक्ं रग्धुमहति ॥ 

विद्याविज्ञानक्षोयायज्ञानद्रानक्रियासु च । 

यस्येह प्रथिता कीर्तिः पितरस्तेन पत्तिणः। 

1. अविद्यमानस्लीघना माताऽपि विभागं पलसमं आप्नुयात् । मातुश्ब्दश्रायं पित्र 
० ¢ र ठ +~ ध 

सम्बन्धाविशेषत् तद्धायामात्रवचना द्रष्टव्यः ((दश्लस्पः ) । "अरा समाप्नुयात्" इति तेन 
ह 

पठितं च. 

2. भागानुखारं भागम्-स. 

3. चतुथंपरम्-स, 
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नारदः [१8६ २५] 

"कुटुम्बायषु यो युक्तस्तत्कायं कुरते तु यः । 
स श्राठ्मिनरेहणीयो प्रासाच्छादनवाहनेः ॥ 

मनुः [९ २०७] 

भ्रावृणां यस्तु नेहेत धनं शतः खकमेणा । 
षे 

स निभोञ्यःः खकादंशाक्किञ्िदत्वा पजीवनम् ॥ 

आपस्तम्बः [२, १४, १५४-१५] 

से हि धमेयुक्ता भागिनः । यस्त्वधर्मेण दरुम्याणि प्रतिपादयति ्येष्ठोऽपि 
तमभागं वीत ॥ 

अधर्मेण! तादिना । भ्रतिषादयति' विनिथुङ्के | 

अथ विभागानहोः 

तत्न गौतमः [२८, ४१] 

सवणा पुत्रो ऽप्यन्यायषत्तो न कभेतेकेषाम् ।॥ 

1. अल दखाथुधरेन ठ वः खयोग्यतया भागं न गह्णाति, तस्यापि किञ्चिदत्वा तस्पु्राणां 

विवादनिब्रयथं विभागः कतव्य इत्यस्यां व्याख्याय तदे वदिति कत्वा “भातृणां यस्तु नेहेत इति 

मलुवाक्यमवतारितम् । प्रकाशकारस्तु अस्या्याधिक्यमादा्याह । ये भ्रातरः सह वसन्तो 

विन्यमानपितृषनाः कृष्यादिना चाधिकं धनमार्जयम्ति, तेषां येको नाञयेत्, स निर्माज्यापतार- 

यितव्यः सख्रकार्दचात् यावदधिकं तदीयघनम्यवहरेणोत्पन्नं तत्तस्य न दात्य, न त मूलस्य 

निषेधः । तत्रापि सर्वथा न निमाञ्यः । किञ्चित् दत्वोपजीवनं ङकेरफलमात्मनो गहीत्वा शेषम 

दातम्यम् । च््यष्ठं वा श्ष्ठभागेन स्वेवास्युः समांशिनः इति पश्चद्रयेऽप्यपवादमाई ॥ 

वि, र,, ४८६-४८७. 

2. निवांस्यः-स; "निर्माज्यः' प्रथकायेः सष वसं न देयम् । (मेधातिथिः) 
8. समानवणांपुत्नोपि (अपि'शम्दाश्ज्ये्ठोऽपि दुकृत्तः पतित इति याबत् । न रमेत 

इवयेके मन्यन्ते । लभेत इति भाचा्थैः । शक्यविनेयत्वापेश्चया निकल्पः (मस्करी) । 'मपि- 
शन्दात् किमुत विजातीयपुत्रा इश्याचायः । (बि. र, ४८८) 

84 
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भनुः [९, २१४] 
सवे एव विकमस्था' नादन्ति भ्रातरो धनम् ॥ 

शङ्खटिखितो 
'अपपातितस्य रिक्थपिण्टोदकानि व्यावलयेन्ते ॥ 

@> @द "> 2 ८) + 

बृहस्पतिः [२६) २४.२७] 
सव्णाजोऽप्यगुणवान्नाहः स्यात् पेठक धने । 
तत्िण्डदाः श्रोलिया ये तेषां तदमिधीयने ॥ 

उत्तमणाधमर्गेभ्यः पितरं त्रायते सुतः । 
अतस्तद्िपरीतेन नास्ति तेन प्रयाजनम् ॥ 

तया गवा किं क्रियते यान पेनुने "गर्भिणी । 
कोऽथस्तेन तु पुत्रेणयो न दिद्रान्न धार्मिकः ॥ 

श्ञाञ्लशो योयेरहितस्तपो्नान विवर्जितः । 
आचारहीनः पुत्रस्तु मृतोचारसमस्त् सः॥ 

मनुः [९, २०१-२०३] 
अनंशौ” क्लीबपतितौ जालयन्धवबधिरी तथा ¦ 
उन्मत्तजडमूकास्तु ये च केचिन्निरिन्दिमाः ॥ 

सर्वेषापपि तन्न्याय्यं' दातुं शक्त्या मनीषिणा । 
ग्रासाच्छादनमल्यन्तः पतिताः ह्यददद्धवेत् ॥ 

, भ्विकर्मस्थाः' प्रतिषिद्धाचरणाः (मेधातिथिः) 
, पडपिपाधितस्य' द्पदिसादि दोषात् वान्धवः कृतघटापवर्जनस्य । वि, र.; ४८९. 
, (तस्पिण्डदाः' अगुणवद्रासाच्छादनदातारः। (वि. र., ४८९) 
, गर्विणी-ज, ५. 

, शाखरशौ्याथिरहितः- ज, स, 7. च. 971 चि. र.; शाखरशौ्याद्विरहितः-उ, 
, भ्निरयौ' इति वि. र. पाठान्तरः \घ. ४८९) 

त. 

8. 

9. 

न्च म्याय्यै इति मेधातिथिः 
“अत्यन्तं '-इति मेधात्तिथि-गोविन्द् राअ-कुर्द्टूकाः; अवयस्प॑-उ,. 
(पतिताः स्युरदित्सवः, इति बि, र, मुद्धितपरः 
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ग्ड [+ $ 

यद्यर्थिता तु दारः स्यातक्छीबादानां कथश्वन । 

तिषारुस्पन्नतन्तूनामपयं दायमहंति ॥ 

‹ निरिन्द्रियाः पड्ण्वाद्यः । ‹ क्लीबादीनां ' इलयतद् शुणसंविह्गानो 

बहुवाहिः । 

याह्तवरक्यः [२, १४०-१४२। 

ध्पतितस्तस्ुतः कंडीबः पद्गुरुन्मचको जटः । 

अन्धोऽचिकितस्यरोगाच्ाः भतेव्यास्तु" निरंशकाः ॥ 

ओरसाः क्षेतरजास्तेषां निर्दोषा भागदारिणः | 
ण 5 4 | 6 धे ५। 

सुताश्वर्षाः प्रभतेव्या वावद्र भतृसात्कृताः ॥ 

1. (जालयन्पेण्यनल जातिग्रहणेनाम्धत्वस्याप्रतिसमाधेयतामाह नोत्पत्तिकत्वम् । "जडः१ 

आत्मपरविनेकस्रूस्यः । 'निरिश्दरियःग्रहगेन पङ्ग्बाद्यः श्रोतस्मातंक्रियानधिकारिणो ग्रष्यन्ते 

"अस्यन्ते यावजीवम् । 'दक्ीबादीनां" इत्यतद् गुणघविक्ञानो बहुत्रीहिः क्री वस्यापत्योल्यादनायोम्ब- 

स्वात् । प्रकाश्चकारस्तु इ्खीवत्वमग्रऽपनेयदोषप्रयुक्तमपत्योत्पादना्क्त्वं॑विवश्चितं, भतो 

नातदूुणसंविक्ानं मन्यन्ते । तनुः" अपत्यम् ॥ (वि. र, ४९०). शरीरधारणार्थत्वात् 

प्रासाच्छादनस्य, भ्रवयादेः तदुपयोगिनः परिचारकस्यापि वेतनदानं विधेयम् । न हयन्बादे 

परिचारकमम्तरेण जीवनसंमवः । येषां दारकरणं मत॑ तेषां सभायांणां भरणं दातव्यम् । 

'शक्या' इति धनानुस्पेण भोजनवखरादि देयम् । 'पतित' इत्यर्थवादः । “अर्थिता संप्रपोगेच्छा 

रतिनिमित्तम् । तस्यां सत्यां विवहेत् | वान्तरेतास्वु यः द्गीनः तस्य भवदेव मेधुनेच्छा । छतः 

पुनस्तस्य तन्तू्पत्तिः१? उक्तं च तस्य 'यस्तस्पनः प्रमीतस्य ङ्कोवरस्य पतितस्य च! (९, १६७) 

इति ॥ (मेधातिथिः) 
2, "्रीबोऽथ पतितस्जः पङ्गु" इति अपराक्ं-विज्घानेश्वरो. 

, श्रोगी च इति विश्नरूपः. 

'मर्तम्याः स्युः" इति विक्वानेश्नरः. 

, प्सुतस्त्विषां' इति वि. श, ४९१. 

, भ्याबन्न' इति मु. षि, र.; ४९२१. 

“भ्नातृसस्कृता' इति मूषमादृकायाम् न्दे @> @र # @ 
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अपुल्ता योषितश्ैव' भतेष्याः साधुद्त्तयः | 
निवास्य व्यभिचारिण्यः प्रतिकरगास्तयैव च ॥ 

नारद; (१६, २१] 

पितद्िट् पतितः षण्डो यश्च स्यादपपात्नितः। 

ओरसा अपि नेततेऽ्रं रभेरन् क्षेत्रजाः इतः ॥ 

'अपपातितः' राजवधादिना दोषेण बान्धवेस्य घटापवर्मनं कृतम् ।3 

देवकः 
रते न पितरि क्रीबङ्षु्चन्पत्तनडान्धकाः | 

पतितः पतितापलयं लिङ्गी" दायांशमागिनः॥ 

तेषां पतितवर्जभ्या मक्तवश्चं प्रदीयते । 
तत्पुत्राः पिवृदायांश्ं रमेरन् दोषवरजिताः ॥ 

भृते न पितरि" इति । मृते पितरि क्लोवादयो नांशञभागिन इति सेबन्धः। 

विष्णुः [१५ ३२-३९. 

पतितक्टीबाचिकित्स्यरोगविकरस्त्वमागदहारिणः । रिक्थग्राहिभिस्ते 

भर्व्याः । तेषां चौरसाः पुताः भागहारिणः । न त पतितस्य । पतनीये कृते 

1. भ्वोषितश्वेषां' इति विश्वरूप-अपराकं-विक्षानेश्वर-चण्डेभ्नराः, 

2. (तस्ुतः' पातिद्यायनन्तरोत्पन्नः । प्रतिकूलः इव्यत्न प्रातिकू्यं विषप्रयोगादिकारि्व 
विवक्षितं न तु कल्टमात्रकारित्वम् ॥ (वि. र., ४९०-१). 'पतितोः बद्महयादिः। (आयः 
शब्देन आभमान्तरगत-पित्द्ेष्युपपातकि-बधिर-मूक-निरिन्दरियाणां प्रहणम् । पतितानाम्तु 
पंलिङ्गभविवश्ितम् । अतश्च पती-दुदितृ-मात्रादीनामपि उकदोषदुष्टानां भनंरित्वं वेदितव्यम् | 
“निदोंषा' अंशग्रह्णविरोधिङ्ेम्यादि दोषरहिताः । ओरस-श्ेत्रनयोर््श्णामतरपुतम्युदासनार्थम् ॥ 
(मिताक्षरा) | 

8. प्रकाशाकृता त॒ “ओंपपातकी' इति पठित्वा उपपाततैरयुक्त इति भिद्तम् । 
(वि. र.) ४९१) 

4. लिङ्गी" अतिशमेन कपटत्रतचारी (वि, र. ४९२) 

५. पुताः पेतामहेऽग्ययें रिक्थग्रादिणल्ते भागहारिणः-ज. 
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कमेण्यनन्तरोत्पन्नाः । प्रतिरोमाघु द्वीषु चोत्पन्नाश्चाभागिनः । तस्पुत्राः 
पेतापहेऽप्यर्ये । अंशग्राहिभिस्ते "भरणीया: ॥ 

गौतमः [२८, ४४-४६] 

जटकंठीबो भतेव्यौ । अपलयं जदस्य भागादेम् । शुद्रापुत्वत्तिरोमापु ॥ 

शूद्रापुत्रवस्मतिलोमा' खिति, शुद्रापुतोऽप्यनपलयशरुशरषुशरे्भेत इउत्ति- 

मन्तेवासि विधिना तस्पुत्ोक्तप्रकारेण । यथा शूद्रा पुत्नो जीवनमात्रं रभत एवं 

प्रतिरोमाघ्ुताऽपीति ॥ 

कात्यायनः [८६२-८६५. 

अक्रमोटासुतमरैव सगोत्राय्श्च जायते । 
[ क ण्य [ क ® श्छ 2 

प्रव्रञ्यावसितश्चव न रिक्थं तेषु" कहिंचित् ॥ 

अक्रमोदासुतस्तछक्थी सवणेश्च यद्। पितुः । 
असवणपचरुतश्च ऋमोढायां श्तु यद्धवेत् ॥ 

प्रतिरोमपरघ्रूता या तस्याः पत्लो न रिक्थभार् | 
प्रासाच्छादनमलयन्तं* देयं तद्धन्धुभिः प्सतम् ॥ 

बन्धूनामप्यकाभे° तु पितयं द्रव्यं तदाप्बुयात् । 
अपिग्यं तद्धनं पराप्त दापर्नीया न बान्धवैः | 

'अक्रमोदाघुतो!ऽत्र॒ अक्रमोदायामसवणायां जातः सोऽरिक्थौ । एवं 
क्रमोढायां सवर्णेन जातः ऋक्यभागिति । 'सगोताधश्च नायत' इति- 

1. भतन्या-उ 

2. तेषु चाहति-षे. र. ४९३ 

8. च यो भवेत्-वि. र 

4. अय्थ-वि. र 

ए. मतम्-वि. श 

6. प्यभने-चि. र 

7, बानम्बबाः-वि. र.; ४९३, 
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समोल्ायां विवाहितायां सगोत्रा्यो जायतेऽसौ [न] ऋक्थभागिलयेः । 

(दापनीया न बान्धवे त्रासाच्छादनमावे न दापयितव्या इ्यन्वयः ।॥1 

अथासस्कृतसस्करणम् 

तन्न नारदः [१६, २३-२४। 

येषां चः न ठृताः पित्रा संस्कारविधयः क्रमात् । 

कष्या चराव्रभिस्तेषां पैतृकादेव तद्धनात् ॥ 

अविद्यमाने पित्र्यः खवांशादुदलय वा पुनः 

अवश्यकायीः संस्कारा “च्रावृणां पूवेसंस्कृतेः ॥ नव्ये री 

देवरः 

कन्याभ्यश्च पितृद्रव्यं देयं वैवाहिकं वघु | 
अपुत्रकस्य कन्या खा धमेजा पुत्रबद्धरेत् ॥ 

1. (अक्रमोढासुतो' अत्ते नानावणानां कम्यानां विवाहे यः क्रमः यालीयस्तदुलद्धनेन 

विबाहितायामसतणांयामुत्पन्नः, अग्रे अनेनेवाक्रमोढामुते सवर्णाजाते 'अक्रमोदासुतस्तक्थी' 

इत्यनेन भागग्रदिकत्वविषेः । 'सगातायश्च जायतेः--सगोत्रायां परिणीतायां यो जायते। 

प्रव्रज्यावसितः" प्रबज्यां गृहीत्वा तत भ्रष्टः । (भक्रमीढामुतस्ु' इति--अक्रमोढायुतोऽपि 

सवर्णं एव स्यात् तदा कऋक्थी मागग्राहक एव । पप्रतिलोमप्रसूता या ईइति--अपकृष्टव्णेन 

उत्कृष्टवर्णा या परिणीता तस्पु्लो न ऋक्यमाक् । श्रासाच्छादनेः इति-- तस्यैव यदि 
बान्धवास्वन्ति तदा तेग्रंसान्छादनमलययं देयम् । (बन्धूनामभावे' तु खयमेव तद्धनं गृह्णीयात् । 
यदा तु बान्धवैरपि (अपिन्यमेव' धनं प्राते, तदा प्रासाच्छादनमपि नते तस्य दापयितव्या 

इति ॥ (चि, र. ४९४) 
2. दमु. ना. स्म; विर र. ४९५. 

8. पिग्य्थ-वि. र. 

4. भरातृभिः पूरव॑वस्कृतेः-न, ^. 8. 8. बि. र.) ४. {., ४९५. 

५. भत संस्कारविधयो नातकमांधुपनयनान्ताः-षि. ₹, ४९५, 

6. ख॑-बि. र, न, 2.१. 
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याब्नवल्क्यः [२ १२४] 

असंस्कृता तु" सेस्काया चातृभिः पूवेसस्छृतेः । 
भगिन्यश्च निजादंशादंश्च" कृत्वा तुरौ यकम् ।° 

विष्णुः [१५ २१ 

अनूढाया; कन्यायाः खवित्तावुसारेण सैस्कारं कुयात् ।4 

मनुः (९, ११८] 

"खेभ्यः खेभ्यस्तु कन्याभ्यः प्रदय भ्रातरः पृथक । 
खात्खादंसा्चतुभांगं पतिताः स्युरदित्सवः ॥ 

कालयायनः [८५८] 

कन्यकानां त्दत्तानां चतुर्थो भाग इष्यते । 
पत्राणां च तयो मागः खाम्यं खपे धने स्मृतम् ॥ 

शङ्वटिखितो 

विभज्यमने दायार्थेः कन्यालङ्ारं वैवाहिकं स्ञीधनं कन्या ठभेव् ॥ 

बोधायनः [२, ३, ४४] 

पातुरर्ङ्कारं दुहितरः सांप्रदायिक लमेरननन्यद्रा ॥ 

1. असंस्छृताश्च-मपराकं-विन्चानेभ्वरो. 
2. दत्वा तु तुरीयकम् इति विश्वङ्प-अपराकं-विज्ञानेश्वराः; 180 वि. र., न, 

ए. ५१.) 4. 9. 23.; त 8. 3. (0) 

8. संस्कारः परिणयनम् । तत् पूवदस्छृतेरसंस्छृतानां भ्रातृणां कार्यम् । तादर्थ्येन वा 
द्रन्यमपनीयावशिष्टं विभजनीयम् । ...अतः खाधारपदेव भ्रातरः संस्कार्या भगिन्यश्च । 
यदि खस्प॑ द्रव्यै वान स्यात्, ततो निनादंशात् चतुद भगिम्यर्थमपनीयान्यत् समं विमज- 
नीयम् ॥ विश्वरूपः, प, २४६) 

4. “अनूढानां च कन्यानां सखनित्तानुरूपेण संस्कारं कुर्यात्" इति ज, द्, ख, 8. ५, 
4. 9, 23.) 21 9. 8. (५); 2180 वि. ₹,, ४९५. 

5. “खाम्यः खाम्यः' इति मेधातिथिः 

6. दायाये-^. 3. 8.; दवेम्यः-8. 4. 8. 8. (9). 
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(न दायमहेति स्री! इत्यवुहत्तौ पुनर्बौधायनः 

“निरिन्द्रिया अदायाश्च दियो पता” इति शतिः ॥ 

अथ विभाज्यम् 

तत्र कालयायनः [८४०, ८५०] 

पेतामहं च पित्यं च यच्चान्यत्खयपर्जितम् । 
दायादानां विभागे हु सवेमेतदिभञ्यते ॥ 

भ, क क 

कऋरङथ भरा तिपभदत्त वु दत्वा शेषं विभाजयेत् । 
आचतुथात्त॒ः तद्भवं कमेणेव हि तत्सुतः ॥ 

‹आचतुथात्" पुरुषात् । 

नारदः [१६, २२ ] 

यच्िदठष्टं पितृदायेभ्याः दत्वर्णं पैतृकं च यत् । 
श्रातृभिस्तदिमक्तव्यमृणी स्यादन्यथा पिता ॥ 

काल्यायनः [८४६) ८४७, ८४९, ८४८) ८४९, <४१, ८४२ 

भ्रातरा पित्व्यमातभ्यां इुटुम्बायेगृणं कृतम् । 
विभागका °दातव्यभृणिभिः सवमेव तु ॥ 

1. "तस्मात् लियो निरिन्द्रिया अदायादीः- तैत्तिरीयसंहिता, ६, ५, ८, २. 
(निरिन्द्रिया निःसत्वा इति प्रकाश्चः। 'अदाया' अनंशाः । एतच्च विहितांशस्नी- 

व्यतिरिक्तविषयम् । (वि. र.; ४९७). ` 
2. भआचतुथादिति--'लयाणामुदकं काय तिषु पिण्डः प्रवर्तते" इति वचनात् [मनु 

१८६] यो यस्य पिण्डदानेनोपकरोति, ख तस्य विभज्य धनं गृह्लीयादिवयथः। हलाश्ुधस्त 

यस्मे प्रतिश्चतं तमारभ्य चत्ुथत्वं विवश्चितं इत्याद । (वि. र., ४९८) 
"पित्रदायेभ्योःऽन्न पिताऽम्यस्मे प्रतिशतं घनम् । प्रकाश्ाकारस्तु "पितृदानेभ्यः 

इति पाठं पुरस्कृतवान् । (वि- र., ४९८) 
(कणी न स्याद्यथा पिता-मु. ना. स्मृ.; ना. स.; चवि. र. पाटः 

५. इदं च नारदवचनं पित्रणशोधनावह्थेभावाय, न विभागकालार्थम् । (जीमूतवाहनः 
दा. भा., २५) एवं च पतूकषनं नवभाद्धपेतूकणापकरणायधनादम्यधिकं चेत् नारदोक्तेन 
कार्यम् । नो चेत् या्ञवस्क्योक्तमेव इत्यवगन्तन्यम् । (स्पृतिचन्द्रिका, उ्वव.) 

6. देयं तत्-द, ज, ख, 8. च. ^. 9. 8. 8. 3. (0), ति. र, 
प. ऋकिथमिः-द, न, स, 3. य. ४70 वि. र. 
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तण धनिने देयं नान्यथेव प्रदापयेत् । 
भावितं चेखमाणेन 'विशेधात्परतो यदा ॥ 

पियं पित्यणसबद्धमासीयं चात्मना कृतप् । 
क्णपेवंविषधं शोध्यं विभागे बन्धुभिः सह ॥ 

वततः 

धमाथ प्रीतिदत्तं च यणं खानियोजितम् । 
तदृहृश्यमानं विभजेन्न दानं पेटकाद्धनात् ॥ 

दृह्यमानं विभख्येत गहं क्षत्र चतुष्पदम् । 

गरदद्रव्याभिक्षङ्ायां प्रययस्त्वत्र कीर्तितः ॥ 

ग्रहोपस्करवाह्यास्तु दाह्याभरणकर्मिणः । 
दृश्यमाना विभश्यन्ते कोशं गूदेऽब्रबीदभृगुः" ॥ 

(तदृणं धनिने देयं” इत्यादेरथः--विभागकार, "विरोधात्" परस्पर- 
विप्रतिपत्तौ, यन्न दत्तं (तदृणं, “परतः उत्तरफारं, यदा देयं भवति तदा 
प्रमाणेन चेत् विभावितं भवति ततो देयं नाऽपरत इति । 'पिभ्यणसंबद्धं' 
पित्यणेपरिशोधना्थं यत् (छृतं आस्यं कुटुम्बार्थं परङ़तमपि “आस्मना 
छत'पपि कडम्बायमेव । “धपा ॑प्रीतिदत्तःमिति--खयमसाधारण्येन 
साधरणषनं (“धमार्थ दत्त, प्रीत्या च यदत्तं, “ऋणं यत् खयञ्ुत्तमणेत्वे- 
नान्यस्मै दन्तं तव् ज्ञायमानं विभक्तव्यम् । यतोऽविभक्ताद् पैतृकाद्धनाद- 
साधारण्येन दानं नोचितपिति ॥ 

, विशेषात्-8. च. 

, आत्माय-ए11६. #18. 

मनुः-उ, 
. 116 एर वि. र.) ४९९, 1110} ६११६:- 

पकाश-पारिजातो तु यदणमेकेन साधारणं असाधारणघर्मायं कतै, यद्णं इखा- 
ऽम्स्मे प्रीया दत्त, यच्च (स्वनियोजितं' स्वभोगाथ कृते, तत्तृयमपि तथा निश्चीयमानमपि विभजेत् 
परथक्कुर्यायेन कृतं तेनेब तदेव न पैतृकाद्नात्, स्वदे यमितययं इत्या्तुः । (वि. र., ४९९-५००) 

85 

+~ < © !~ 
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मनुः (९, ११९] 
अजाविकं चैकशफं न जातु विषं मजेत । 
अजाविकं तु विषमं ्येषरुस्येव विधीयते ॥॥' 

अथाविभाञ्यम् 

तत मनुः [९, २०६] 

विधाधनं ठु यस्य तत्तस्येत्र धन भवेत् । 
'पेलमौद्राहिकं चेव माधुपकिंकमेब च ॥ 

'माधुपरकिकं' मधुपकेकारे पृञ्यतया यद्धम्पम् । 

याज्घव्रस्क्यः [२, ११९] 

कमादभ्यागतं द्रभ्यं हृतमभ्युद्धरेत् यः । 
दायादेभ्यो न तदधादि्या ठभ्धपेव च ॥ 

1. "एकशपफं अश्वाश्वतरगदभादयः विभागक्रठे समर्बर्यय। यदविमुक्तं "अजानिक, न 

दाक्यते उगरे्स्यैव स्मात् न तदल्यद्रन्यां श पातेन समतां नयेत्, विक्रीतं बा ततस्तम्मूस्यं दापयेत् | 
(मरधातिथिः) विषमाणामजाविकेकशफनां न मूस्यादिना समो विभागः करणीयः, किष 

स्येष्ठेनेव ते ग्राह्याः । (बि. ₹. ५००) 

2. प्मेत्रे' मित्राछम्धम् (वि. र., ५०१); पेत्र-स, 

8. पित्रादिक्रमागतं द्रव्यं विभागकाले विच्छि्नभोगविभक्तः सुनितरदायादानुमतः 

सखश्यक्त्या 'यदगभ्युद्धरेत्" स्वीकुर्यात् स तत् विभक्तनदायादेम्यः पुनर्विभागकाङे न दद्यात् 

(विश्वरूपः) । कमादम्यागतं पितृक्रमादाग्वं यक्िचिदग्येः इतं, असामभ्यादिना पूर्वपुदपेणा- 
नुदतं यो द्रव्यं अशिनां मध्ये एक पएबोद्धरति, तदश्यम्तरेभ्यो न दद्यात् । तत्र॒ चांश्यम्तराणा- 

मनुश्चयेति मिताक्षराकारः । यथ संहितायां दारीतः- 

पूवेन्ान्द॒ यो भूमिमेक पएवोदरेष्दमात् । 
यथामार्गं लमन्तेऽन्य दत्वांश््तु ठुरीयकम् ॥ 

इति षाक्यै लिखति स । तेव स्थ्तिमष्टाणंव-कामधेद्चु-कञ्पतङ-पारिजातपरग 
त्यि खनाश्युकतमेव ॥ (विं, ₹., ५०१) 
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ध्यास 

विश्ाप्राप्ं शयेधने यच्च सौदायिकं मवेत् । 
विभागक्रारे तत्तस्य नान्वेष्टव्ये "स्वछकिथिमिः । 

(सौदायिकं त्थं फालयायनेन रक्षितम्--[९७१) 

ऊहया कन्यया वापि पर्यु; पितृग्रहादपि । 

भ्रातुः सकाशासित्रोयद्वग्धं सोदायिकं स्पृतम् ॥ 

गौतमः [२८-२३१) 

°सखयमनितमवेधेभ्यो वेधः कमं न दधात् ॥ 
(वेधो विद्वान् । 

कालयायनः [८७५] 

नाविद्यानां ठु व्येन देयं विश्ाधनारकविव् । 
समविध्ाधिकानां ठ देयं वे्येन तद्धनम् ॥ 

नारदः [१६ ११. 

वैयोऽवेधाय श्नाकापो दव्रादंश्ं खतो, धनात् । 
पियं द्रव्य समाश्रि न चेत्तेन तद्ाहूतम् +° 

, तहरिथमिः-बि. र., 23. 4. ^. 3. 73. 8. 3. (४9) 

, खकर्मार्जित-ज, ^. 8. 2.; खधमारनितं-3. 5. (0); खयम्ित-वि. र., ५०२, 
, नांशम्ु-8. १. षि. र, 
, ततो-ज, 

५, अत्न चेदममिपरेतं, यदा साघारणधनेनेव प्रासाब्छादनाधुपयोगं कृत्वा समधिगतवियः 
साधारणधनाश्रयेण विद्यया धनं प्रा्रोति, तदा अविद्ायन देयं, साधारणधघनाभ्रयेण तु वि्यया- 
जितमवि्यायापि देयम् । यदा तु वि्याजनकाले साधारणधनोप्रयोगेऽपि विदुषा न कस्यचि, 
किं हु विदुष एव तदनं, पिव्द्रध्यानुश्ेषाजितस्याविभान्यत्वमुक्त्वा प्रथग्वि्याखभ्धस्यापि 
यासेन अविमाग्यत्वप्रतिपाठनात् । अत एव पुनरग्रे वि्याधनस्य यद विभाग्यत्वं वक्ष्यते तद- 
साषारणधनोपशरेषेणेव उपात्तविद्यया धना्जनकलेऽपि साधारणधनोपयोगो द्रष्टम्यमिति । 
हछायुधमिवन्धोऽप्पेदमेष ॥ (वि. ए.) ५०२-५०३) 

#= (> ह #^ 
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विभजेदिदयनुहत्तौ पुननारदः [१६, ५-७] 
ॐ £ ¢ र $ _ 

शयभायोधने हिला यत्त॒ विद्याधनं भवत् । 
@\ अ 2 ०, न्दे 

ताण्येतान्यविभाज्यानि प्रसादा यश्च पतृकः ॥ 

माता च खधनं दत्तं यस्मे स्यासीतिपवेकमू । 
तस्याप्येषो विषिषष्टठो माताऽपीष्टे यथा पिता॥ 

व्यासः 

पितामहेन यदत्तं पितरा वा प्रीतिपूवेकम् । 
तस्य तन्नापहतेभ्यं पात्रा दन्तं च यद्भवेत् ॥ 

यान्गवस्क्यः [२, ११५] 

पितृद्रव्याविनाश्चेनः यदन्यर्खयपरजितपर् । 

मैतमोद्राहिकं चैव दायादानां न तद्धेत् ॥ 

मनु-विष्णू [पनु ९) २०८ ; विष्णु, १८, ४२ 

अनुपध्नन्" पितृद्रव्यं श्रमेणः यदु पाजयेत्+ | 
खयमीहितटन्धं च नाकामो दातुमहति ॥ 

व्यासः 

अनाद्य पितृद्रव्यं खश्चक्त्यामोति यद्धनम् । 

दायदेभ्यो न तदहथाद्विवारग्धं च यद्धवेव् ॥ 

1, पितृदरव्याविरोषेन-ज, व्यवहार प्रकाश प्र. ७०७, अपराकं, विङ्कानेभ्वर 91 
^. 8. 28. ; '्रम्याविनाश्चेन' इति विश्वरूपः पठति. 

2. “अनुपप्नन्ः अनुपयुज्य (वैजयन्ती) 
8. (भमेण सेवायुद्धादिना (भिताक्षया, २, ११८) 

4, यदुपाजितम्-बि. र. ५०४. 
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कालायन; (८६७, ८७०, < ७३, ८७१, ८७२, ८७६, ८५७८) 

८७९, ८८ ० 

परभक्तपरदानेन पराप्तविद्यो यदाऽन्यतः । 
[क क 

तया प्राप्तं च विधिना विदाप्राप्ं तदुस्यते ॥ 

उपन्यस्ते चः यलन्धं ग्धं प्राध्ययनाच्च यत् । 
विद्याधनं तु तसाहुः सामान्य यदतोऽन्यथा ॥ 

^शिष्यादासिस्यतः पश्नात् सेदिग्धपरश्ननिणयात् । 
खन्नानशंसनाद्रादाह्ग्प भराध्ययनाक्च यत् ॥ 

विद्याधन ठु तस्ाहूविभागे न विभञ्यते । 

शिदिपष्वपि हि धर्मोऽयं मूरयाचचा धिकं भवेत् ॥ 

ऽविश्ापणदृतं चव याज्यतः रिष्यतस्तथा | 
एतदिवाधन प्राहुः सामान्यं यदतोऽन्यथा ॥ 

परे निरस्य यभ्धं विद्यया पणपूवेकम् । 
विद्याधनं तु तद्वि्यान्न विभाज्य ब्हस्पतिः। 

विध्याप्रतिज्गया रब्धं शिष्यादाप्ं च यद्धवेत्। 
ऋलिवद्न्यायेन यदम्धमेतद्वि्ाधनं भयु ॥ 

1. यद्वित्तं-वि. ₹. ५०.४१ 

2. उपभ्यस्तेन-न, 

8. वद्धात् विभागेन न युञयते-ज; विभागेन प्रयुज्यते-स, वि. ₹,, ५०४. 

4. (116 7162४ ध्116€ 61019४8 876 8प्]0116व ४ 8. १, 4. 3. 3. 
9. 8. @) 87 वि, र.» ५०५४. 

८. बिद्याबलकृतं-- स्मृ. चै. 

6. भयुः-न, द, स, 92 वि. र. ५०५; "विदुः" इतरे, 
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आर्द्र संशयं यत प्रसमं कमं डुषेते । 
तस्मिन् कमणि तषटेन प्रसादः खामिना तः ॥ 

तत्र कुग्पं तु यत्किञ्चित् धनं शोर्येण तद्धवेत् । 
ध्वजाहूतं भवेधत्त॒ विभास्यं नैव तस्स्मृतम् ॥ 

सग्रामादाहूते यत्तु विद्राव्य द्विषतां बलम् । 

खाम्यर्थे जीविते यक्ला तद्चजाहृतयरुच्यते ॥ 

यद्टब्धं खाभकाठे त॒ खनाल्या कन्यया सह । 

कन्यागते तु तद्वित्तं शुरं हाद्धकर स्पृतम् ॥ 

वैवाहिकं त॒ तद्विद्राद्धायया यर्समाहूतम् । 
(< ०५ $ ¢ 

धनमेवेविधं सवं विङ्गेयं कमेसाधकम् ॥ 

शङ्खलिखितो 

न वास्तुतरिमागो नोदपातालङ्रानुयुक्तस्लीवाससामपां प्रचारवसेनां 

विभागश्वेति भजापतिः ॥ 

पतु-विष्णू [पयु ९) २१९ ; विष्णु. १८, ४४ 

वस्नं पत्रमट्ङ्ारः कृता नपुदकं किय; । 

योगक्षेमपरचारं च न विभाज्यं प्रचक्षते ॥ 

1. आरम्य-उ. 

2. ष्वास्तु' गृहम् । “उदपा लोशवारिभाजनम् । 'अलङ्काये*ऽङ्खम्यस्त एव । "अनुयुक्तः 

उपभुक्तं, तेन एकोपभोगविषयखीवाससां' न विभाग इति प्राप्यते । अपां शप्रचारवत्मनां' 
नप्रचरणमागाणाम् ॥ (वि. र., ५०६) 

8. हलायुधस्तु "पत्र बाहनमिलयाह । कृतान" सक्त्वादि, तण्डुलादीति इखाघुधः। 
(भि. द, ५०६) 
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धञ्ञ' समृरयमङ्गधतम् । "पत शम्दोऽत्र टेख्यनिविष्टयनपरः । (धनपत- 
विशिष्टं तु, इति काल्यायनवचनानुसारात् । शखियः' संयुक्ता, अविभागः 

हीषु संयुक्तासुः [२८) ४८] इति गौतमवचनात् । ्योगक्ेषं' मन्तिपुरोहि- 

तादि योगक्षेपहेतत्वात्" । भचारः! गवादीनां प्रचारणमागेः ॥ 

ग्यास 

अविभाज्यं सगोत्राणामासहस्रहलादपि । 

याञ्यं क्षतं च पात्रं च कृतान्नपरुदकःं ख्यः ॥ 

^ पेतं ' वास्तुकम् । 

1. "योगक्षेम पितृक्रमेण राजकुखादौ उपजीग्यमिति प्रकाराः । इरायुधस्तु "योगो" 

योगरहेतुः नोकादिः, क्षेमः, कषेमहेतः दुरगादिः इत्याह ॥ (वि. र. ५०६) “योगक्षेमशचग्देन 
योगश्चेमकारिणो रा्मग्तिपुरोहि तादयः उच्यन्ते इति केचित् ।' इति विश्ञानेभ्वरः [२, ११९]. 

18 ४18 ४ 7€€1€ा166 0 [धा ता४४ 9 1८401111 11 €) €701 

[द ०० 01005000, [द 21988: व्योगक्षम" यथा योगे श्चेमो मवति मन्तिपुरे. 

हितामात्यश्द्धाः वास्तुचारादिभ्यः यतो रश्चा भवति। 

11721168 ४8188 16676166 एष्षाा101 06 10 कल्वोद्व्ाा, ४8 16 

०४] 110४ 76 {0 110 88 “हति केचित्, 88 1† क ०प]त् ४6 & १९१०६४४. 

07 फदर 9 श पताह 10 9 0 द44/व्वाव) फ0ाण 116 106ृप्त६त् भण०णषट 

५८९१ ९11678.16त् ६4611618 (द्तद्ा$द्ष)) 101 (116 ०णाङ़ [0४88806 17 कर 1161 

16 "81168 {16 &९७४६ 0010 €1118:01॥ 00 14145200, (1112 5वाढ, 

1, 285): तथा- 

यत तिरा विप्राणां आशोचं संप्रहश्यते । 
प, 

तत्न शुदे दशाहः षण्णव क्चत्रषेश्ययोः ॥ 

इति कष्वश्मङ्गादिवचनानि विगीतत्वबुदधया अनाद्रियमाणेः धारेभ्वर-विश्वरूप-मेधा- 

तिथिप्र्रतिमिः आचार्यैः अयमेव साधारणः पक्षोऽङ्गी$ृतः"' 8९6 ४180 1 {1101001 

4124) ८010101८ {10"00॥, 23672168; 1984, }. 134, 1016 ‰. 
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कात्यायनः [८८२-८८४] 

धनं पतनिक्षटं तु धमां यजिरूपितम् | 
उदकं चेव दाराश्च निबन्धो यः कमागतः ॥ 

धृतं वस्मपर्ङ्ारो ण्वानरुरूपं च यद्धवरेत् । 
यथाकाटोपयुक्तानि तथा योऽयानि बन्धुभिः 

गोपचारशच रथ्या च वस्नं यज्ाङ्गयोजितम् । 

प्रयोञ्यंर न विभभ्येत ^कषिखायं च बृहस्पतिः 

देशस्य जातेः सङ्घस्य धर्मो प्रामस्य यो भरगुः। 
उदितः स्यात् स तेनेव ष्दायधपे भरकसपयेत् 

बहस्पतिः [२६-४७, ५०, ५१, ३, २, ५२] 

वद्ञादयोऽविभाञ्या येरुक्तं तेनं विचारितम् । 
धनं मतरेस्मृद्धानां "पत्रालङ्ारतखतम् ।; 

परध्यस्थितपनाजीनव्यं दात नेशस्य शक्यते । 
युक्तया विभजनीयं तदन्यथानथकं भवेद् ॥ 

1. {816 16४8 दाश्च, ०५१ 70168 1119६ 08118. [ 0. 726] ४०१ 

(08.0९6 ९४.1४ []. 501¶] ९8 (8 8००९९) दाराश्च. 
2. नानुरूपं त॒-ज, स, वि. ₹., ५०७; “नानुरूपं च यद्धवेत्-यत्र खाक्षाद्धागो न संभवी” 

इति चण्डेश्वरेण ग्याख्यातम्, 
8. प्रायोज्य॑-स, 
4. 80, 704271700; ०१४ वि, र. ५०७ 1९६08 धर्माय 
९. दायमागं-ए. ५.; षि. र., ५०७. 
6. "पृते वं" बहुमूरस्यं, "अङ्गयोजितं अभवहुमूस्यं विवक्षितम् । "धमथ यज्निरूपिरत' 

सर्वसाघारणधर्माये यद्चवखापितं देवाराघनाय षण्टादि । प्रयोज्ये" प्रयुक्तमृणमिति हलायुधः । 
प्रयोज्यं, प्रयोगाई, पुस्तकादि, तन्न विभज्यते मूखादिभिः इति देलाथुधः। शशिस्पा्य' 
तूखिकादि ॥ (धि. र ., ५०७) 

7. वस्रालङ्कारष॑स्थितम्-ज, ^. 9. 8.; वि. र.) ५70 स 168 संज्चितम्; यात्रा. 
क इरणवंसितम्--द. 
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"विक्रीय वह्ञामरणपृणद्ुदू्ाघ्च गालतम् । 
छृतान्नं चाङृताजनेन परिबल्ये दिभञ्यते ॥ 

“उद्य ङूपवाप्यम्मस्खनरुसारेण ग्रष्ते । 
यथाभागान्रुसारेण सेतुः पते विभञ्यते ॥ 

एकां सी कारयेत् कमे यथांशेन हे णे । 
बह्यः समांश्तो देया दास्ानापप्ययं विधिः ॥ 

योगक्षिपत्रतो लाभः समलरेन चिभस्यते | 

प्रचारश्च यथशिन कतेन्य ऋणिभिः सह ॥ 

ध्योगक्षेपवतः' योगक्षेपहनोः । अते च वक्लादीनां प्रकारविरेषेण 
विभाञ्यसभुक्तम् । अतो मन्वादीनां वह्लाचविभाञ्यवचनानि खरूपतो 
विभाडयतानिषेधपराणीलयव्रिरो धः ॥॥ 

कात्यायनः [८७४] 

कुठे विनीतविश्ा्नां! चतुणां पिवृतोऽपि ध्वा | 

शौयेधाप्ते तु यद्धितं विभाञ्य न्द् वृहस्पतिः ॥ 

1. विक्रीय वल्नाभरणं त्वनुसारेण ग्यते-ज. 

2. उद्धृत्य कूपवाप्यपः क्रमेण परिग्द्यते-ज, 
8. 'मध्यस्धितमनाजीव्यं' मध्यगं सदनुपयुक्तं "दातु नैकस्य शक्यते एकस दातुमश्चक्यम् । 

-. -प्रकाक्ञकारस्तु सखल्पमूल्यमङ्गकषयुक्तं यत्; तन्न विभजनीयं, समृद्धम्तु घनं प्रालङ्कारदस्तयादि 

संशितं यत् तत् विभजनीयं, तस्य विभागप्रज्रारोप्युक्तो 'मध्यखितमनाजीग्यं" हत्यादिनेव्याह ॥ 
(धि र०, ५9 ८) 

4. सकुले प्राप्तविद्यानां-द, 13. ण.; कुठे रिश्ितव्रिद्यानां-न. 
9. हि-ज. 

0. तु बृस्पतिः-न. 

86 



६८१ हदयकल्पतङः (७४ 

अस्यायं :--[@रे"] खकुटे पितामहपि्ष्यादिभ्यः पित एव षा 

शिक्ितव्रि्यानां आ्रतृगां यतु विधाशोयेमा्ठं धनं तद्विभाग विभक्तभ्य- 
मेवेति ॥ 

नारदः (१६, १०९] 

कुटुम्बं बिभषादभ्राधूर्यो विश्रापकिगर्छतःः | 
भागं विद्ापनस्तसात्स रभेताश्रुतोऽपि सन् ॥ 

“अश्रुतो!ऽत अविश्ः। 

मनुः [९) २०४--२०५] 

य्िकिचि तरि भरेते धनं अयेष्ठोऽपिगच्छति । 

भागो यव्रीयसां तत्र यदि विश्रादुपाङिनः॥ 

अविधानां तु सर्वेषापीहातथेद्धनं भरेव । 
समस्तत्र विभागः स्यादपिष्य इति धारणा 

'यक्किश्चिदि"टयादै, पिवदरव्याविरोषेनापि श्यतो ऽये धनमजेयाति तत्र 
कनिष्ठानापपि विभागो भवति यदिते विद्याभ्यासरता भवन्ति। शहातः" 
कृष्यादिचष्टानः ॥ 

बतिष्ठः [१७ ५१] 

येन चैषां खय्ुत्पादितं ऽस्याच्द्यशमाहरेत् ॥ 

1. विद्ामधिगच्छति-ना. म. ल. 

2. यज्ज्ये्ो विद्यादिना धनमनयति-स, 

8. स्याद्द्वयंशेन-ष. ; स्यात्तदयेशन-ड, 

4. यदा बहूनां म्ये सापारणघनमाभित्व एक पए ङष्यादिना$भवति, तदा तसे 
दाव॑शो, रेषाणामेकेकः । (वि, र.) ५१०) 



श स्णटे कावविभागंः शि 

न्यासः 

सापारणं समाभिलय यक्तिञ्िद्राहनायुषभ्' | 

श्रौयोदिनामोति धनं श्रातरस्ततर भागिनः ॥ 

तस्य भागदयं काये त्रेषास्तु समभागिनः । 

अथ स्ीषनकृयम् 

तल भयु [९, १९९] 

न निहारं लियः इयुः ङडम्बाद्हुमध्यगात् । 
खकादपि च वित्ताद्धि खस्य भदुरनाज्ञया ॥ 

निहारं" निष्टृष्य हरणम् । कृटम्ब'पदेन कुडम्बधनं तत्साहचर्या- 
दिशेस्यते । “खकात्' खभतेरसाधारणात् । 

पु [१.4 विष्णु (मनु, ९, ०० विष्णु, १७, २२ 

पत्या जीवति यः स्रीभिरछ्ङ्कायो धतो भेत् । 
न तं भजेरन् दायादा भजमानाः पतन्ति ते ॥ 

1. बाहनादिकम्-उ; वाहनायुधम्, वि. र., ५१०. 

2. एतत्परिभाषितवियाशोर्यादि धनव्यतिरिक्तवि्ाशोर्यादिषनाभिप्रायेण द्रष्टव्यमिति । 
(वि, श., ५१०). शोययादि प्राप्तमविभक्तमित्युक्तम् । तत्रापवादमाह व्यासः (मदनपारिजात, 
६८८). शोयादिना असाधारणोपायेनापि चेत् साधारणघनचिप्रणमजयति तदाऽनको दयंश- 
मागीत्ययः (२०१) । (आदिः पदस्य प्रकारवाचित्या बहूव्रशेश्ास्य तद्गुणसविज्ञानतया अषा- 
धारण्योपायविचयापरिग्रहः। ननु साधारणघनाश्चयणेनापि विद्याशर्यादिना यदर्जितं तदविभाज्य. 

मिति प्राुक्तमनेन विश्दधथत इति चेत्, न । तस्य॒ काल्यायनादि विद्यादि शौयादिपरस्रादस 
तु तदितरपकारविध्योपष्ठम्भमातपरत्वात् ॥ (विषादचन्तामणिः, २१२-२१४) 

8. पत्यनुश्चतेनाप्यदत्तोऽप्यशङ्काये यो मण्डना्यं धृतः सोऽपि दायादैः न हतैभ्य इति 
मेबातिधथिरिति प्रकाशः । [116 (नणय 2 0160 201101 00) 1118 

610५४, 10160 18 20 1081 ६8 &])]) 27611015 प०४ ४४11271५ 6४५० ४0 
(४१७६९४7४ 
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आपस्तम्बः [२, १४, ९। 

भटङारो 'भायाया ज्ञातिधनं चेलयके ॥ 

नारदः (४) २८ ; ना, प, संर २, २४] 

भत्रो भीतेन यदत्तं सिये तस्मिन्धृतेऽपि तत् । 
सा यथाक्रापपन्नीयाद् दव्ाद्रा स्थावराहते ॥ 

ध्यासः 

द्विसष्टस्रषणो दायः जिय देयो धनस्य तु| 

यच्च भत्रौ धनं दत्तं सा यथाकापमाप्नुयात् ॥ 

कात्यायनः [९०१, ९०५-९०७, ९२१. 

ऊःढया कन्यया वाऽपि पस्युः पितृगरृहेऽपि बा। 

भ्रातुः सकाशात्तित्लोवां रभ्धं सोदायिकं स्पृतम् ॥ 

सौदायिकं धनं "स्वीणां प्राप्य खातन्त्यमिष्यते | 

यस्मात्तदानररं स्या तेदेत्तंः तस्रजीवनम् ॥ 

सोदायिके सदा सीणां खातन्त्यं परिकीर्तितम् | 
विक्रये चैव दाने च यथेष्टं स्थावरेष्वपि ॥ 

1, भायांशातिधन-स 

2. शातिधन््चेति विवाहे द्धन यौतकाल्पं छर्धं, तदपि मायाया पएवेयर्थः । (वि. र. 
५११), 

3. एवं च भर्वैदत्ते जङ्गमे परं लिया दानादो खातन्त्य नतु खकेरेऽपि इति। एव 
सौदायिके व्यवखा सिद्धा । (विवाद चिन्तामणिः २१८) 

4. प्राप्य लछ्रीणां-द, स. 

४. तैः दत्तमुपजीवनं-ज, ^. 8. 13. 810 [९४०९. तेः दत्तं त्मजीवर्न-वि. ₹,, 
५१२ ; छ, 9. 23. (9) 



स्ववष्टारकाण्डे दायविभागः ९९५ 

भवैदायं प्रृते पलयो 'विन्यते्छ्ली यथेष्टतः । 
विमाने त॒ संरनषस्षपयेच्तत्छुटेऽन्यथा ॥ 

अपुत्रा शयनं मतुः पारयन्ती गुरो स्थिता । 
धृज्ञी तामरणालक्षान्ता दायादा ऊध्वमाप्नुपुः ॥ 

"पत्युगहे" इति सम्बन्धः । रातु; पितोवा' इत्युपलक्षणम्, तेनाञन्ये- 
भ्योऽपि । खपातापितृकुलेभ्यो यलभ्धं॑धनं तत् सौदायिकम् । तल च 
(स्थावरे)ऽपि चयाः दानादिषु खातन्त्यम् । भतृदत्तषु ठु स्थावरातिरिक्तेष्वेष 
यथेष्टं दानादिष्वधिकारः ॥ 

राजा ऋक्थं पारयेदिलयनुष्रो मनुः [८) २८-२९] 

वशाऽपुत्रापु चेवं स्याद्रक्षणं निष्कृराघ्च च । 
पतिव्रतापु च स्ीषु व्रिधवाखातुराप्ुच॥ 

जीवन्तीनां तु तासां ये तद्धरेयुः खवान्धवाः। 

ताज्छिष्याचचौरदण्डेन धार्मिकः पृथिवीपतिः ॥ 

धव्ञा वन्ध्या । अपुत्राः मृतपुत्रा । (निष्कुराः प्रनषएमातापितृङ्कगा। 

देवलः 

एृत्तिराभरणं शुरं कामथ स्रीधनं भवेत् । 

भोक्त च खयमेवेदं पतिनोहेलयनापदि ॥ 

1. विम्बलेत्-उ ; विम्यकेत्-वि, र. 8. 1., 4. 8. 2. 9त 8, 8, (४). 
2. ऊढया अनूढया वा पतिग्रहे पितृगृहे बा खमाठु;ः खपिदुषां तकछुस्येम्यो यदम्ब तत् 

"सौदायिकम्" । सोदायिके धने खावरसाधारणं स्रीणां खावन्त्यं, भवदत्ते ठ यावरादन्यक्षिन् 
दितम् ॥ वि. ₹., ५१३. 



६८६ कुष्यकर्यतसः (७४ 

पृषाः पोक्ते च भोगे च ज्जिये दथास्सद्द्धिकाम् | 
पुत्ाज्िहेरणेः चापि स्रीधनं मोक्कुपहैति 

कात्यायनः [९११-९१४) 

न भतानेवचसुतो न पिता श्रतयोन च 

आदाने वा विसर्गे वा ष्ीपने प्रभविष्णवः 

यदि धरकतरस्तषां प्वीधने हरते बचात् । 
सष्द्धि प्रतिदाप्यः स्यादण्डश्चेव समाप््ुयात् ॥ 

तदेव यद्ूज्ञाप्य भक्षयेत्पीतिपुवेकम् ¦ 
परमेव, स दाप्यः स्याश्रदा स धनवान् मवेत् ॥ 

व्याधितं व्यसनस्थं च धनिकैशोपपीडितम् । 

"ज्ञात्वा निखष्ं यस्ीलया दथ्ादात्पेच्छया चः सः ॥ 

1. वचि. र., (५१४), 1. 4. ^. 9. 13. 9. 1, (0)- बृथा 

2. मागे च-ड ; भोगे च-बि. र. स. }. 4., 8.7. (2), ए. 018; शूषादने 
व~ ^. 9. 13. 

8. पुत्रार्विहरणे-वि. र. 1. ¶., ^. 8. 8., 8. . (0) 211 ज. 
4. (वृत्तिः, ब्त्य्यं दत्तधनम् । लामो" बम्धुभ्यो न्धम् । दयुल्कं, विबाशर्थितया कन्याये 

दत्तं धनम् । वृथा मोक्षे च' इति-यदावश्यक्कायादिना धनमादाय बृथा दानमोगौ करोति 

तदा सशद्धिकं धनं दयात् । पुतातिहरणायन्तु स्रीधनं विनापि लीसम्मत्या गृहीतम्यम् ॥ 

(धि. ₹., ५ १५) 

५. मूलमेव ष दाप्यः स्यात्-वि. र. ^. 8. 8.23. च. द, ज, ४11 8. 3. (0). ; 

मूलमेव तदा दाप्यः स-उ. 
6. भ्यसनाम्तं च-स,. 

7. ध््ा-वि. र.. ५१५ 
8. शि सः-कि, र, 
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याद्वल्क्यः [२, १४७] 

दुभिक्षे धमेकायोर्ये व्याधा सम्भतिरोधके । 
शरहीतं स्रीधनं भतो न दिये दातुपहति ॥" 

कात्यायनः [९०८-९१०) 

यादे चेत्स द्विभायः स्यान्न चतां भजते पुनः। 

पीला विषष्टपपि चेत् प्रतिदाप्यः स न्द्र् ॥ 

प्रासाच्छादनवासानापाच्छदो यत्र योषितः। 

तत खपाददीत घ्वी विभागं रिक्थिनां तथा॥ 

छिखितस्येति धर्मोऽयं प्रातने मते वसेत् । 

व्याधिना मेतक्रारे तु गच्ेद्वनधुकुखं ततः ॥ 

अपक्ारक्रियायुक्ता निगेला चायेना्चिका | 

व्यभिचाररता या च क्लीधनं न च साऽेति ॥ 

"यत्ना द्रभ्यघ्ुरयन्नं तस्मादद्रव्यं" नियोजयेत् । 

स्थानेषु धमेजुषटषु न द्वीमूृखविधपिषु ॥ 

1, भर्वैवचनादग्यो भरात्नादिदुभिक्चादिगदीतमपि दद्यादिति गम्यते। संप्रयेवादत्वा, मा 

बालयसीयेवं रोषाद्धरणे 'संप्रतिरोषकम्' । नगरोपरोघ इय्यन्ये ॥ (विश्वरूपः) संप्रतिरोधके" 

बन्दिप्रहणनिग्रहादो (भिताक्चरा) ; संप्रतिरोषो" निगडादिवन्धः (अपराकंः), 

2. तद्धनम्-ए. 4., वि. र., ५१६. 

8. बिभागं ऋकिथनस्तथा-वि. र. 

4, द्रव्यं तु कस्पयेत्-न. 

6. नमयुक्तेषु-वि. र. पि ००६ 10 ९9166 001166०, 



६८८ हृष्यकद्पतरः [७ 

भतो प्रतिश्रुतं देयमृणवत्ख्लीपनं' सुतैः । 
तिष्ठदतेश्हेण्भ्यातु न सा पितरे वसेत् ॥ 

अथ ब्वीधनविभागः 

तत पुः [९) १९२; १९२ १९५] 

जनन्यां संस्थितायां तु "समं सर्वे सहादराः। 

भजरन् पावक रिक्थं मगिन्यशं सनाभयः॥ 

यास्तासां स्युदुहितरस्तासामपि भ्यथाहेतः । 
पातापद्ना पनाक्किञ्धिसदेयं प्री तिपूवेकम् ॥ 

°अन्व्रापेयं च यदत्तं पल्या प्रीतेन चैवं यत् | 
पत्यो जीवति दत्तायाः प्रजायास्तद्धनं भवेत् ॥ 

(सनाभयो"ऽत् सोदर्याः । वयथाहैतः' द्रव्याट्पत्वबहुत्वादि योग्यताधनचु- 
सारेण । “अन्वापेये' विवाहोत्तरकाकं भतेरे पितृकुरे च यद्ठम्पं धनम् । 

बृहस्पतिः [२६ ३१. 

ज्लीधनं स्यादपल्यानां दुहिता च तदंशिनी । 

"अपु चेतमूढा तु कमते मानमा्रक्रम् ॥ 

, चऋणमखरीधनं बुतेः-मूलमातृका ; 1९४17 २१०]01€व् 18 ++ गधि. र. 1 

¢. भतृकुले-नि. र्, 

8. नातु-चि, र. 

4. सवे पुत्राः सदहोदराः-ज, द. । "सम" उवेष्ठोद्धारादि म्यम् (वि. र., ५१८) 
}, , यथा कृतः-स. 
6. एतच्च वचनं इत्तायां जीवत्यपि पत्यो एवंवि षधनद्वये परतिरत॑बन्धनिराकरणारं आरग्ध- 

मिति हलायुधः । (वि. र., ५१८) 
7. अप्र्ता-. च., 8. 3. (^), वि. शर. ; (अनूढा! इति व्याख्यातम्. 
8. एतद्वाक्यबशत् मनुवाक्पेपि अनूटढानामव भातृभिः सह समारित्वमिति बोद्धव्यम् | 

अढ़ानाग्दु मानानुसारेण किञ्चिदेयम् ॥ (चि. र., ५१९) 
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मयुः [९, १३१] 
पातुस्त् यौतकं यस्स्याल्कमारीभाग एव सः ॥ 

गयोतकं' विवाहकारे पित्रादिभिः ब्िये यदत्तं धनम् । 

गौतमः [२८) २५] 

ज्ीधनं दुहिवृणामप्रसानामप्रतिष्ठितानां च ॥ 

'अप्रतिष्ठिताः' विवाहिता भरे निधेनभतेका दुभेगा अनपलयाश्च | ' 

वसिष्ठः [१७ ४६] 

मातुः पारिणाष्चं लियो विभजेरन् ॥ 
[ 

वपारिणान्चेः परिच्छद आदशेकङ्णारिः | 

ऋ © ^~ विभजेरन्बरष्वेमियबुत्तो याङ्गवर्क्यः [२ ११७] 

माुदूरहितरदशेषमृणात्ताभ्यः ऋनेऽन्वयः ॥ 
(अन्वयः, ततपुत्रपौल्ादिः । 

विवाहार्ष्वित्यनरुहत्तौ विष्णु; [१७, २०] 

सर्वेष्वेव प्रसूतानां तद्धनं दृहितगामि । 

मनुः [९ ९९८] 

श्ियास्त् यद्धवेद्वित्तं पित्रा दत्तं कथश्चन । 
ब्राह्मणी तद्धरेस्कन्या तदपलयस्य वा भवेत् ।॥ 

, अनपत्या निर्नभवृंका दुभगाश्र-स, न. 
. पारीणाष्यं -ज, द. ; पारीणेयं-€. ? प्र11167. 
. ऋणादिम्य!-उ. 
. भ्यां वु" इति मेधातिथिपाठः 

४. यदा मतां खापत्यानि च न सन्ति, खपरम्यश्च नानाजातीयाः तद् दुहितरश्च सन्ति, 
तदा ज्राक्षणी कन्या पित्रदत्तं मावर्षपकलीघनमदईति, तदभावे तदपत्यं चेत्यथः। "पिता दत" इति 
सनी धनमाजोपलक्षणमिति मसदहाय-मेधातिथे-प्रकाश्चकाराः ॥ (वि, र., ५२०) 

8¶ 

"> € {< +~ 
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अस्यायः--स्लीणामभतेकाणामनपत्यानां च पिना दत्तं सपन्रीदुहिता 
बराह्मणी या कन्या सा हरेत् तदपलयं चेति । 

कात्यायनः [९१८-९१७) 

दूहिवृणामभाव्रे तु ऋक्थं पुरेषु तद्धबेत् । 

बन्धुदत्तं ठ बन्पूनामभवे भेगामि तत् ॥ 

भगिन्यो बान्धवैः सार्घं विभजेरन् सभ्ेकाः। 

स्नीधनस्येति धर्मोऽयं विभागस्तु भरकर्षितः ॥' 

अयाप्रजायाः 

तल भयु, [९) १९६-१९७) 

बाहमदैवार्षगन्धवपराजापलयेषु यद्धनम् । 
अतीतायामपरजसिः भतुरेव तदिष्यते ॥ 

यस्याः स्याद्धनं दत्तं विवाहष्वापुरादिषु । 

अतीतायापमपरनत्तिः पातापित्रास्तदिष्यते ।॥' 

1. समर्वैकाः" इति विशेषणं विषवानिब्र्ययम् | (स्खछतिचन्दिका) । इितृणा- 

मभवे ठः इति अष्टविधविवाहविषयम् । ' बन्धुदत्तं“ इत्यादि भआसुरविवाशबिषयम् | 

(व्यवष्टारनिणेय, ४६७) 

2, 3. अप्रजायामतीतायां -मेधातिथि-गोविन्द्राजो. 

4. (विवाहेषु यद्धनं” दत्तमिति सम्बन्धात् वेवाहिकथनमालप्रतीतेनं यावद्धनविषबम् 

(दायभागः, ८८) । तल गाम्धवेविवाहोढाया धनस्य भरवर॑मागतया विकस्पः, यतः स एवाह 

"विवारेष्वायुरादिषु' (भपराकेः, ७६२) । 'गान्भवंविषाहे मतृपित्रोः समो मागः । (याह्ञवस्कय- 

छीरमिनश्रोदयस्यास्या, ६२२) 
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देवछः 
सामान्यं पुल्लकन्यानां मृतायां ल्लीषनं च्ियाम् । 

अप्रजायां हरेद्धती माता भ्राता पिताऽपि च ॥॥' 

गौतमः [२८, २६-२७] 

भगिनीशरुरकं सोदयांणामृध्वे मातुः । पूर चैके ॥ 
(भगिनीशुस्कः' आघयुरादिविवादोढाया भगिन्याः पनम् । (ऊध्व पातुः! 

मातरि मृतायामिल्ययः ॥ 

याब्नबल्क्यः [२, १४४} 

बन्धुदत्तं तथा शुरकमन्वाधेयकमेव च । 

अप्रजायामतीतायां बान्धत्रास्तदबाप्चुयुः ॥ 

मनु [९, 4 २५ 

अपुल्ायां पृतायां तु पुतिकायां कथञ्चन । 

धनं तत्पुलिकाभतो हरेतेवाविचारयन् ।॥ 

पेटीनतिः 

मतायां पुतिकायां न भता तदद्रम्यमहयणुत्ायां इमाय खक्ता वा 
तदुग्रा्म् ॥ 

1. ईरेद्ती' जाक्षादिषु, मातेत्यासुरादिषु । (वि. र., ५२३) 

2. आसुरबिवाहकन्याश्चुस्कभाक्त्वं सोदरभरातृणां, तदभवि मादुः, यदाह गोतमः 'भगिनो- 
यस्क" (इत्यादि) - पराकैः, ७५४ । द्दुहिनलादि प्र पौत्रपयन्तषु विद्यमानेष्वपि मगिनीद्युस्कं 
सोदरा एव हरयुरितय्थः' (मदनपारिजातः, ५६८) । उष्यमिति-मःतृम्रणादनम्तर्यमत्ययः , 

कर्पतरूरप्येवम् । माता चन्न मगि-येव (बाङम्मर्ट, २-१४८) 

8. इदमप्यापुरादिविवाश्विषयम्-वि. र₹.; ५२२. 

4. भखामिम्यास्ु पुल्लिकाया मदरप्ाप्तणनसम्बम्ध उच्बते (मेषातिथिः) 
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याह्नवसक्यः [२ १४६] 

दत्वा कन्यां हरन्दण्टयो व्ययं 'दयाच्च सोदयम् । 

श्रतायां सवमादयात् परिशोध्योमयश्ययम् ॥ 

स्याथ ;-- खयमेव वाचा दत्वा, हरन्" कारणमन्तरेण कन्या- 

म्पहरन्, दण्ड्यो भवति । यच्च॒ वरेण दत्त हिरण्यादिकं तत्र समद्रद्धिकं 

दथादिति कन्यादातररुपदेशषः । अथ कथञ्चिद्राग्दत्ता परता, तस्यां भ्रृतायां 

सवमादधात्) । यतपूै दत्तशरुभयोरपि व्ययं॑श्लोधयित्वा यत्कन्यापित्रा 

सम्बमन्धिनाघ्रुपचारा्थं पण्यादिकं दत्तं, यच सम्थन्धिनां मङ्गं दत्त- 

पङ्गरीयादिकं, उभयं परिगणस्याऽवरिषएटमादयात् ।\ 

भहतीलयनुढत्तौ शङ्खः 

खयं शुरकं वोढा ॥ 

बौधायनः” 

ऋक्थं मृतायाः कन्यायाः गृह्ठीयुः सोदराः खयम् । 

तदभावे भवेन्मादुस्तद भाते पितुभेवेत् ॥ 

1. दयान्तु-3 ; दधात्सरोदयम-अपरार्कः 

%. [80718 111 8. 13. (0) 0९718 11676. 

8० वराम वाचा-4. 3. >. 

4. कन्यां वाचा दत्वा विना दोषमपहरय् राक्षा दण्डयः | ग्ययञ्च सद्द्धिकं वरस्य 

दापयितन्बः । क।रणे त्वपदारो न दोषाम (वि. र. ५२४) । 

8, 0४ [पात 770 {€ 11\,164 (४0118 8118* एप 6116 880 

४ {116 012८2५541व, (74400 व4५, 60124040 १० 0 ् ा6€ा' 416818४. 

6, भवर कन्यानृढाऽभिप्रेता-वि. र. ५२५. 
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बृहस्पतिः भ्यव) २६, ३२-३२। 

मात्ष्वसा पात्रुरानी पित्रव्यद्ली पितुःखसा | 

शशः पूमेनपत्री च पाद्तुरयाः प्रकीर्तिताः ॥ 

यदासामौरसो न स्यात् घुतो दौहित्र एव वा| 
तस्सुतो वा धनं तासां खघ्तायाय्याः समा्चुयुः॥ 

अथ क्लीघनरक्षणम् 

तत्र पनुकाल्यायनो (मनु ९) १९४ ; काला ८९४) 

अध्यरन्यध्याहृवनिकं' दत्तं च परीतितः चि । 

श्रातृमात्रपितपाप्ं षड्िष ्लीधनं स्पृतम् ॥ 

नारदः [१६, <| 

भध्यगन्पभ्याहवनिकं भवेदायस्तथेव च । 
श्रावरदत्तं पितभ्यां च षङ स्लीधन स्मृतम् ।॥ 

विष्णु; (१७, १८ | 

पित्रपातरुतश्रावदत्तपध्यर्न्युपागतमाधिवेदनिकं बन्धुदत्तं शुरक- 

मन्वाधेयकमिति स्ीधनम् ॥ 

देवटः 
दृत्तिराभरणं शुस्कं खामथ ज्गीधनं भवेत् ) 

1, (अध्यभ्चि' दोमनिवाहकारे छम्धं यतः कुतथित् । तथा ग्याबदहारिकं पतिगृहनयनसमये 

कन्धम् | प्रीतिकमैणि रतिकाले पत्या दत्तम् (सकवंह्ृनारानणः) | भवृगहायदा पितृ वाश्यते 
तदा श्वश्चरादिमिदेत्तं अध्यावाहनिकमिति मेधातिथिः, तदपि ग्राह्यं न्याससाम्बात्। द्चैच 
प्रीतितः शीलधरमनेपुष्यादिषु उत्पन्नप्रीतिना शश्युरादिना दत्तं च। 'षङ्किघभिति' म्यूनर्वस्या- 
ग्यवस्छेदाय न दु अधिकम्यवच्छेदायं, आधिवेदनिकस्यापि लीधनस्याचिकस्य याश्वस्क्येन 
[२, १४८] भमिचानात् ॥ (वि. र. ५२६). 
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@‡ॐ र + ॐ £ ।~ 

रश्यकल्पतंसः [७७ 

कात्यायनः [९०४] 

प्रा विवैस्तु यदितं प्रीतया चेव यदन्यवः। 

भतुः खाम्यं सदा तत्र शेषं तु स्लीधनं भवेत् ॥" 

[का, ८९५-८९७] 

क, &$ ५. [न ~ णद 

विवाहकाटे यत्क्लीभ्यो दीयते द्मपिसन्निधां । 
8 [\ ~~ ® हि 

तदध्यप्रिकृतं सद्धिः क्लीधनं परिकीर्तितम् ॥ 

यटपुनङेभते नारी नीयमाना हि पैतृकात्" । 
अध्याहवनिकं नामः तलछ्रीधनपुदाहूतम्+ ॥ 

प्रीया प्रदत्तं यक्किञ्चित् शवश्वा वा श्वश्चुरेण वा| 

पादवन्द निकं यत्त्ाबण्याजितयुस्यते ॥ 

|का, ९९.०९ ०9 | 

विवाहात्परतो यत्त ठर्धं भदेङरार्ख्िया । 

अन्वाधेयं तदुक्तं तु रन्धं यत्खङूलाच्तया ॥ 

ऊर्वे कन्य तु यक्किञ्जित् संस्कारात् प्रीतितः किया । 

भतः पिलोः सकाशाद्रा अन्वाषेयं दु तचः ॥ 

. उक्तप्रकारातिरिक्तं यत्ल्ीभनं लियाऽर्जितं तत्र भवैरेव खाम्यम् । (वि. र., ५२७). 
. ए४1€ 1९२१8 (]). 110) पितुयहात्. 

, 7074, चैव, 
, खीधनं तदुदाहतम्-^. 9. >. 

, 1९916 16808-पाद वन्दनिकं चेव प्रीतिदत्तं तदुम्यते । 

 बिवाहानम्तरं यच्च-न. 
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(का, ८९८] 

गृहोपर्करवाक्ञानां दोह्याभरणकमेणाम् । 
मूर्यं रब्धं तु यत्किचित् शुरकं तत्परिकीर्तितम् ।॥ 
\ 

अथावटुप्तपिभागः 

तत्न मनुः [९) २१८] 

ऋणे धने च सवेस्मिन् विभक्ते यथात्रिधि । 
पश्चात् दृश्येत यस्किचित्तत्सवे समतां नमेत् ॥ 

कात्यायनः [८८५-८८८] 

प्रच्छादितं तु यद्येन पुनरागत्य यत्समम् । 

भजरन्श्रातृभिः साधममावे हि पितुः सुताः ॥ 

अन्योन्यापहृतं दरव्यं दुर्विभक्तं च यद्धमेत् | 
4 1, [ (क कीर ९ 

यथाप्राप्नं चिभञ्येत समभागेन तन्धगुः ॥ 

विभक्तेनेव यद्ाप्तं घनं तस्येव तद्धतेत् । 
हृतं नष्टे च यष्टगपरं प्रागुक्तं च पुनभेतरेत्ः ॥ 

1. ग्हादिकर्मिमिः तत्कर्मकरणाय प्रकरणा यद्धनं शिवे उत्को चरूपतय। दर्तं तच्छुस्कम् । 

(वि. र, ५२८). 

2. अविश्ानात् स्ूनमधिकं वा विभक्तं, परतो शातं, समांशकीकर्तभ्यम् | किञ्च विभा- 

गोत्तरकाठं लन्बे नासि ग्येषठोदधारः । (मेधातिथिः). 

8. "प्रच्छादितं यदि भनं पुनरासाच तत्समम् इति भपराकैः पठति [७२५]. 

4, पश्चस्पराप्तं-द, ज, 1. 4.) 4.89, 3., वि. र.) ५२९, 

9, पुनर्भनेत्-द, न, ^. 9. 23. वि. र. ५२९. 



६९.१६ कृसयकर्पतसः (७४ 

€. 4 बन्धुवगहृते' द्रव्यं बडामेव प्रदापयेत् । 

बन्धूनामविभक्तानां भोगं नैव परवतेयेत्" ॥ 

बहस्पतिः [व्यब, २६ १४१-१४२] 

साधारणक्रणन्यासनिषहवे छद्मना क्रियाम् | 

पाश्वेहानिकरीं त्वा ^पशाच्छेषं प्रदापयेत् ॥ 

मायाविनो श्छृतधनाः क्रा इन्पाश्च ये नराः । 

सेभीलया साधनीयास्ते खयेहान्या छेन वा ॥ 

अथ नानावणेसमवायविभागः" 

एतदिभागं विञेयं "विमागस्येकयोनिषु । 

बहीषु चेकजातानां नानास्लीषु निबोधयेत् ॥ 

ब्राह्मणस्यानुपूर्वेण चतक्ठस्तु यदि जियः 

तासां पृतेषु जातेषु त्रिभागोऽयं विधिः सृतः ॥ 

, बग्धुनापहुत-द, न, ^. 8. }., वि. र. ५२०, 

, प्रदापयेत्-द, 1. च., वि. र., ५३०. 

पप ्06 0101116 एप हप])])116प एए द) ज, 23. 4., ^. 9. 2. 

, बलानैव-- 3. ¶., वि. र., ५३०. 

, ब्त्तवन्तः-ज ; इतधनाः-द. 

6. समूदायविभागः-न, ^. 3. 8.; (नानावणानां विभागो इति ति. र., ५३१. 

0६] 11 8. }3. (9) 6108 11676. 

7. विभागस्येव योनिपु-ज. 

लर # < ~+ 
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कीनाशो गोदरषो यानम्ङ्ाराथ' वेप चः। 

श्विप्रस्योद्धारकं देयमेकांशश्च प्रधानतः ।॥ 

तरयश दायाद्धरेद्धिभो द्रात प्षतियासुनः | 
वेश्या जोऽध्यधमेवांशमंशं शूद्रासुतो हरेत् ॥ 

सवै वा रिक्थजतं तु दश्षधा प्रविभज्यत 
यम्य विभागं कवीन विधिनाऽनेन धमवित् ॥ 

चतु रोँऽशान हरेद्विपस्लीनंसान् प्षतियाप्रुतः। 

वेश्या पुतो हरेदृ्रयेशमशे शूद्रासुतो हरेत् ॥ 

‹ एकयोनिषु ' एकजातीयास्र द्वीप जातानामिल्य्थः । ‹नाना्रीषु ' 
नानाजातीयासु" स्रीषु । एकांशश्च प्रधानतः" ये ब्राह्मणस्य तर्योऽशास्तत्ै- 
काशः प्रधानतः सारद्रन्याच्छनेव्यः । 

नारदः | १६, १४] 

 वणोवरेष्वंशहानिरूढाजानेष्लनुक्रमात् ॥ 

1. अल्ङ्कारश्व-वि. र., ५३० : मरेघ्ानिगिश्व. 

२2. वेदमनि-द ; ये स्मृताः-ज. 

3. विप्रस्योद्धा.कं-मेध्वानिथिः ; भवियौद्धारिकं-वि. २, ५३१. 

&. (कीनाशो वादः । धयानं गदिः | अलङ्कारः" पिवृष्रताह्युलीयकादिः | "वेशम ' 
प्रधानम् | "एकांशश्च" यावन्ताऽशास्तत एकः प्रधानमूतस्तस्य दातव्यः ॥ (मेधातिथिः ). 

6. यदि सत्पुलो विद्यमानसत्रणापुना यदिवा अपुत्रो अविद्भानषवर्णाुत्लो भवत् | 
यत्त॒ प्राङ् चतलिद्वयेकभःगिवं यों गीश्वादे भि रक्तम् । तदतिपदृ्रत्तश्चद्रा पत्रविषये वेदि - 
त्य, अग्यथा मानव ¦ ९, १५१ | विरोधात् । (उयवहारप्रकाद्राः, ४८७) 

6. नानाजाती यल््नी ु -स, 

7, हानिगूढाजातेधरु-ना. म, सं. 

88 



६९.८ कस्यकर्पतषशः [७४ 

महाभारते [अनुशासनपये, ४२, ४८-५६) 

भीष्म उवाच- 

प्षतियस्यापि भार्ये दरे विहिते कुरुनन्दन । 

तृतीया वा भवेच्टद्रान तु दृष्टान्ततः स्पृता । 

अर्धा तु भवेत्काय प्षतियसख्ं' युधिष्ठिर । 
प्षलियाया हरेत्पुत्रथतुरोऽश्ञान् पितुधनात् ॥ 

युद्धौ पचारिकं यत्त॒ पितुरासीद्धरेच तत् । 
वेश्यापूलस्तु भागाखीन् शुद्रापृतस्तथाऽष्रपम् ।\ 

सोऽपि वित्तं हरेत्पित्रानादत्तं हतेमहेति । 

एकैव हि भवेद्धायां वेश्यस्य डुरुनन्दन ॥। 

द्वितीया वा भवेच्छद्रान तु दृष्टान्ततः स्मृता । 

पश्चधा वा भवेत्का वेश्यखं भरतषभ ॥ 

तयोरपल्ययोवेक्षये विभागं च नराधिप | 

वेश्या पुत्रेण हतेव्याधत्वारोऽशाः पितुभनात् ॥ 

पश्चमस्तु भवेद्धागः शुद्रापूत्ाय भारत । 

सोऽपि दत्तं हरेत् पिता नादत्तं हतुमहंति ॥ 

1. क्षत्रियस्य-उ 

‰. {19 1176 110 ]0111६6त 44/26/॥6/414 {011७8 1९76 ४- 

एष एव क्रमो हि स्यात् श्चत्रियाणां युषिष्टिर। 
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दृष्टान्तो 'ऽत वेदः" । 'ुद्धौपचारिकं” युद्धो पकरणम्” | 

विष्णुः [१८) १-२७] 

नह्यणस्य चतुषु वर्गेषु [चेत्] पता भवेयुस्ते पेतकमृक्थं दशधा 
तवरिभजेयुः । ततर च ब्राह्मणीषुतःथतुराऽश्ानादयात् । क्षतियापु्न्नीन् । 

्रावेशौ वेहयासुतः" । शूद्रा पुलस्त्वेकम् । अथ चेद्टरापुत्रवजँ ब्राह्मणस्य 

पुललयं भवेत् तदा नवधा धनं चिभजेयुः । वणेक्रमेणः चतुस्धिद्िभागी- 
कृतान॑शानादयुः । वेध्यवनेपएटषा कृत्वाः चतुरस्निकं च समादधुः, । 
प्षतियवर्ं सप्तधा कृत्वा? चतुरो द्रातरेक च । ब्राह्मणवजे षड्धा कृतवा बीन् 
रामकं च | प्षतियस्य प्षतियपेश्यायुद्रापुवेष्वयमेव विभागः । अथ ब्राह्म 
णस्य ब्राह्यगक्षतियौ पुत्रौ स्यातां, तदा सप्तधा कृताद्धनात् बाह्मणश्वतुेऽ- 

शानादचात् । तीन् राजन्यः। अथ ब्राह्मणस्य ब्राह्मणवैश्यौ चेत् पत्नौ 
स्यातां" तदा तद्धनाप्" बद्धा विभक्ता” चतुरोऽशान् ब्राह्मणस्त्वादधात् । 

द्रौ" वैश्यः । अथ ब्राह्मणस्य त्राह्मणशुद्रौ पत्रो स्यातां तदा तद्धनं पञ्चधा 

1. तेन वेदेनाकथिताऽपि रागतस्वृतीया सयूदरा क्षत्रियेण विवाहिता यदि स्यात् तदा त 

तरपुत्रसयेवांस इत्यथः । (वि. र. ५२२). 

‰. युद्धोपकरणं खङ्गादि-(वि. र, ५२२) 

8, 4. पुत्र इतिमु.वि.षिग्रस, 

९. तद्धनं-मु, वि. ४८. 

6. वणांनुकरमेण-मु. वि. 

7, कृत-मु. वि. 

8. चाददयुः-मु. बि. 

9. कृत्वा 1188111 17) मु. वि. 

10. चेत्पुत्रो स्यातां 1018818 17 मु. वि. 
11. तदा तद्धर्म. वि. 

1४. विभक्तस्य मु. वि, 

18. दवावशो-मु. वि. 



७०० फृष्यक्रस्पतसरः | ७४ 

विभजेयातान् । चतुरोऽञान् ब्ह्यणस्त्वादद्यात् । एकं शूट; । अथ ब्राह्म. 

णस्य क्षतियस्य वा प्षतियतेदयो द्र पत्री" स्यातां तदा तद्धनं पश्चया विभने- 
याताम् । तीनशान् क्षत्ियस्त्वादव्यात् । द्वाव वैश्यः । अथ ब्राह्मणस्य 
प्षतियस्य वा प्षत्रियशुद्री पुतं स्यातां तदा तद्धनं चतुधो विभजेयाताम् | 
तरीनशान् क्षतियस्त्वाददयात् । एकं सुद्र: । अथ ब्राह्मणस्य क्षलियवेशययोवां 
(वैशयशुद्रौ] पुत्लो स्यातां तदा तद्धनं तिधा तिभजेयाताम् । द्रा्वश्चौ वेश्य- 

स्त्वादययात् । एक शद्रः ॥ 

(क 

अथ शङ्खलिखिन 

अन्यवबणेस्ीजातानां दायादधाधहानिवेणेक्रमेण ॥ 

विष्णु; [१८) ३८-४०. 

यदि द्रौ ब्राह्मणौषुल्लौ स्ातामेकः शुद्रापुतरस्तदा नवधा विभक्तस्यायेस्य 
बराह्मणीपुव्राबष्टौ भागानादद्यातामेकं शूद्रापुत्रः । अथ शृद्रापुत्रायुभौ स्याता- 
मेको ब्राह्मणी पुत्रस्तदा षड्धा विभक्तस्य धनस्य चतुराऽशान् ब्राह्मणस्त्वा 

दाद दराव॑शौ शूद्रापुत्ौ । अनेन कपेणान्यताप्य्॑चकरपना भवति ॥ 

पुनविष्णुः ({८) २८-२३१। 

अयैकपुत्रा ब्राह्मणस्य [ब्राह्मण प्षतियरयाः सवदहराः । क्षत्ियतरेष्या 

राजन्यस्य । वेदयस्य वेद्यः । शुद्रस्य शद्रः ॥ 

वसिष्ठु; (१७, ४७, ५०. 

यदि ब्राह्मणस्य तब्राह्मणीक्षतियविदयाप्ु पल्ाः स्युस्तदा अयश्च 

ब्राह्मण्याः पूतो हरेत् । द्वावंशौ राजन्यायाः पत्तः । सममितरे विभनेरन् ॥ 

1. द्रो पुत्रोः 11168112 111 मु. वि. 

2, 4५111011 11) [011711€व 1151४574. 
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परचुः ९, १५६-१५५. 

समवणोषु वा जाताः सर्व पुत्रा द्विजन्मनाम् । 

उद्धार ज्यायपे दत्वा भजेरनितर समम् ॥ 

शुद्रस्य तु सवर्णैव नान्या भाया विधीयते । 
तत्र जाताः समांशाः स्युयेदि पुततशतं भवेत् ॥ 

बोधायनः [२, ३, १२-१३। 

सवर्णापुत्राननरापूतयोरनन्रापुत्रेद णवान् स स्येषटाशं हरेत् | 

गुणवानकेषाणां मत्त भवेत् ॥ 

बृहस्पतिः [ग्यव, [२६ १२०. 

विप्रेण क्षलियाजातो जन्मज्येष्ठो गुणानिव; । 

भवेत्समा विप्रेण ेरयाजातस्तयैव च ॥ 

गोतमः २८) २३६-३९। 

ब्राह्मणस्य राजन्यापुत्रो ग्येष्ठो यणपम्पन्नस्तुस्यभार् । स्यषटांशहटीन- 

मन्यत् । राजन्यावरंश्यापुततसमवाये यथाः स ब्राह्मणीपुत्रेण । क्षत्तिया- 
धेनुरयभार् ॥ 

त्राह्मणी पुतेण कनीयसेति शेषः । “येष्ठा ् हीनमन्यत्' जयेष्ठस्य 
उद्धाररूपो विंशतितमो योऽशस्तद्रहितं “अन्यत्, द्रव्यं समं विभक्तव्य- 

पमिल्यथः । यथा स ब्राह्मणीपुब्रेणः इति-यथा स प्षतियापुब्ो धयेषठो 
ब्राह्मणीपुव्रेण कनीयसा तुर्यांशः । एवै भ्वेदयापुत्लोऽपि त्राह्मणज एव 

1. यथांशं-उ, बि. 

2. बेश्यापुतो माक्षणजात एव-ख. 
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प्षतियापुब्नेण कनीयसा तुयः । (तत्ियाचेत्' ऽत्ति, क्षतियाञ्चदराजन्या- 
वेश्यापुत्रं भवतः, तदाऽपि वेह्यापुत्रो ज्येष्ठः क्षवियापत्रेण कनीयसा 
तुर्यां इत्यथः ।॥' 

घृटस्पतिः [व्यव २६, १२१। 

न प्रनिग्रहुमू्देया ्षतियाय सुव वं । 
यद्यप्यस्य पिता दययान्ध्रृते विप्राह्ुतो हरेत् ॥ 

रृदधमनुः 

त्रह्यदायागतां भूमिं दरेयुत्राद्यणीषुताः । 
ग्रहं द्विजातयः सव यथा क्षें कमागतम्ः | 

व्रह्मदायागतां' प्रतिग्रहयाजनादिना छन्धाम्ः । 

बहस्पतिः (व्यव,) २६, १२२ 

शुचां द्विनातिभि्जातो न भूमेभौगमरईति । 

देवः+ [बृहस्पंतिः, व्यव.) २६, १२२-१२४। 

सजातावाश्चयात्सवेमिति धर्मो व्यवस्थितः ॥ 

निषाद एकपुतस्त् विप्रसखस्य तृतीयभाक् | 

द्रौ सपिण्डः सङरयो वा खधादाताऽथ संहरेत् ॥ 

1. एवं बोधायनस्येव॑विधे विषये ग्येष्ठंशहारित्वामिधानं सवर्णपुते निगु कनीयसि । 
सगुणे तु कनीयसि तुस्यांत्वमिति अविरोधः । (षि. र.; ५३७) 

2. समागतम्-स. 

8. प्रतिलन्धाभिति पारिजातः (षि. र. ५३८). 

4, (16 {फ़ 0 8101६88 ६४ 10110 क 916 2801106 एङ 10000141. 

(८८12 (0 7118810 8॥1 (7, 688). 
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कुर्यामावे खधादाता आचायः शिष्य एव बा । 
सवाखापर्घु तान् वणान्" खगोतान् प्रतिषादयेत्” ॥ 

निषादः" शूट्रार्या ब्राह्मणाललातः । द्रो" अश्चागिति शेषः । खधादाता' 

पिण्डदः । (सबाखपतदरुः सरैषां सपिण्डादौनाममात्रे । ततान् वर्णान् 
निषादपितर सवणान् ॥ 

विष्णुः (१८, ३२-२२] 

द्विजातीनां शुद्रस्तवेकः पुतोऽधहरः+ । अपुत्रारिक्थस्यः या गतिः 
सात्राधस्य द्िमीयस्य ॥ 

द्विजातीनां! व्राह्मणव्यनिरिक्तानां प्षतियतरेश्यानां ब्राह्मणजातिः शुदरा- 
पुते देवरेन ततीयांशभागिलस्योक्ततवात्ः | 

[मन्नु] [९ १५४-१५५] 

यद्यपि स्यासु 'सत्पुत्रोऽप्यसप्पुत्ोऽपि वा भवेत् । 
नाधिकं दशपादरद्ाच्छद्रापुत्राय धमतः ॥ 

1. सवान्-द. 

%. कमात् संप्रतिपादयेत्-ज, ^. £. 1}. ; तथेव 0" स्रगोतान्- 13. ¶., 8. 9. (7) 
3. सगुणनिषाद विषयमेतदिति पारि जातः -(चि. र., ५३९) 
4. अधहर :--1. च., >. 8., \)), वि. र., ५२३९ ; अहर :---उ, ^. 9. 1. 

). अपुत्रस्य रिक्तस्य-चि. र., ५३९. 
6. जाति पुने देवलेन-ज ; बाद्यणजे-चि. र.) 
7, भागित्युक्तत्वात्-उ. 

8. सपुत्रो वा यचपुत्रोऽथवा भवेच्-वि. र., ५३९ ; ज. 

“सत्पुत्रः' वतैमानद्विजादिपुतः । (अपुत्रः तद्रहितः (वि. र.) अत्र लक्ष्मीधरः - 
यदा पिता प्रसन्नः चुद्रापुल्लाय ददाति, तदा दशमांश्मेव दद्यादिति । तेन तम्मते शचयद्रापुत्री 
न ऋक्थभाक्' न पित्रा दत्तक््क्थभागिति नेयम् । हटायुध-पारिजानास्वां च प्रथमं वाक्यं 
अत्यम्तनिगुणोदचयद्रापुत्तपरतया, दवितीयं च निर्युणानूदसुद्रापु्रपरतया मागनिषेधकमेब वर्णितम् 
(चि. र,, ५३९-५.४०) 
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कप | (9 

ब्राह्मणक्षत्नियविशां शूद्रापुत्रो न रिक्थभाङ | 
[4 भ क 

यदेत्रास्य पिता दथ्ात्तदेवास्य धनं भवेत् ॥ 

यदा पिता प्रसन्नः शूद्रापुत्राय ददाति, तदा दश्षपमे्वां्ं दद्याद्यः । 

बृहस्पतिः [ व्य, २६, १२५] 

अनपत्यस्य शुश्रषुगुणवान् शुद्रयोनिजः। 
कभेताजीवन शेषं सपिण्डाः समवराप्नुयुः ।॥' 

= प 

गातमः [२८) ४०] 

शुद्ापुत्रोऽप्यनप्यस्य शुशरुपुशेष्ठमेत प्रत्तिमूदमन्तेवासितिभिना ॥ 

अनूढ।पुतत्रिषगपतत्, अपरिग्रुीतासु इत्यधिकारात् । 

शङ्घणिखित 

न शुद्रापुललोऽयमागी । यदेवास्य पिता द्रात्तदेवास्य मागः । तस्य 

गोमिथुनं चापर त्रा दद्यात् । करुष्ायसं करृष्णप्राम्य तिव्रज" ॥ 

| 

गातमः (२८) ४६] 

शुद्रापु्तवत्परतिरोमासु ॥ 

पवरुः [९१ ५४७५ | 

दास्याः वा दासदास्यां बा यः शुद्रस्य सुतो भवेत्| 
सोऽनुज्ञातो हरेदंशमिति धर्मो भ्यवस्थिनः ॥ 

'दासदासी' परिचारकदासी । 

1. अनृढापुत्रचिषयमेतत् (वि, र., ५४०) । इदं चाऽनूढच्रूदरापुत्रपरमपरिग््ीत- 

स्रीत्यधिकारात् । (विषादचिन्ताणिः, २२६). 

2. अनृढायां दस्यां-शि, र., ५४१. 
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याज्ञवसक्यः [२, १२३३-१२४] 

जातोऽपि दास्यां द्रेण कामतो ऽशहरो भवेत् । 
मृते पितरि इुयुस्तं भ्रातरस्त्धेभागिकम्" ॥ 

अथातृशो हरेत्सत्रे दुहितृणां सुताहते । 

अथ व्रिभक्तजव्रिभागः 

तत्र मनु-नारदां [पनु ९, २१६ ; ना.) १६, ४४; 

उध्वं विभागाज्लातस्तु पित्यमेव धनं हरेत् । 
सष्ष्टास्तेन वा ये स्युधिभनेत स तेः सह ॥ 

बृहस्पतिः [व्यत्र,, १६, ५४-५५] 

पित्रा सह विभक्ता ये सापत्ना वा सष्टोद्राः। 

जघन्यजाश्च ये तेषां पितभागहरास्तते।॥ 

[॥ ¢ 

अनीशः पूत्रेजः पित्र्ये घ्रातरभागे विभक्तजः ॥ 

तथा [व्यव २६, ५६-५७। 

पतैः सह विभक्तेन पित्रा यत्खयमर्जिनम् । 
विभक्तजस्य तत्मवेमनौशाः पूषेनाः स्पृताः॥ 

1, अधमागिनम्-इति विश्वरूपः 

2. अभ्रातृकस्त॒ दुहिवरृतस्मुताभामे सर्वभाक् स्यात् । अस्मादेव च दौदहित्राभाववचनात् 
द्विजातीनामपि पुललाभावे दोहिला धनभाज हति । अत एव मातामहृश्राद्धनियमोपपत्तिः | 

(धिश्वङ्पः) 

8. जघम्यनाश्च ते येषां-स, 

29 
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यथा धने तथर्णेऽपि दानाधानक्रयेषु च । 

परस्परमनीशास्ते मक्त्वा श्ोचोदकक्रियाः ॥ 

यान्नवर्क्यः [२, १६२ 

"विभक्तेषु सुतो जातः सवणायां विभागभार् । 

दृश्याद्वा तद्विमागः स्यादायस्ययव्रिशञायितात् ॥ 

अस्यायमथेः- यो विभागक्राले गभसथो न ज्ञानः: पश्चाजातः स 

सर्वे भ्याऽशदरेभ्यः सक्राशात् स्वांश तदंशसम रभेत । यदाह विष्णुः [१७ ३। 

(पितविभक्ता विभागानन्तरास्पन्नस्य भागः दद्यः इति | 

विभागानन्तरकाठं च यस्य गभाोधानं स पिच्यातांशं कभतेशन तु 
पूवेजादंशादपि । “अनीशः पूवः पित्ये भ्रातृभागे विभक्तजः" इति 
बृहस्पति (व्यव, २६) ५५] वचनात । पितपिमागशल्प्राप्नपायन्यय- 

शोधितं” याव्रदिद्मानं धनग्ुपलमभ्यते ततो बा धनात् खांशे छमत इति ॥ 

1. अनिश्रृत्तरजस्कायां मातरि विभजतां विभागोत्तरकाकं यदि पूत्रो जायेत तस्यापि 

द्रन्यस॑वन्घोऽस्तयेव । ..--.-... विमक्तनोऽपि पितुः निधनसरे भ्रावृद्व्यादेव दश्यमानात् तस्य 

विभक्तनस्य विभागः स्मात् । अयं तु विशेषः-आयन्ययविवर्भितात् । यत्स्वयमार्जितं स "आयः, । 

यत्तसादूद्रव्यादुपक्षीणं स भ्ययः' ॥ (विश्वरूपः) 

४. न विज्ञातः-स 

३. विभार्ग-स 

4. जीवति तु पितरि मातरि सपल्न्यां वाऽविष्षष्टगभायां विमक्तविभागानन्तरोत्पन्नो ऽयं 

सखस्भागादाङृभ्य खभागसमभागमाक् कायः (उयवहूारप्रक्राक्षः, ४६२). 

6. कभेत-स. 

6, म्ययविशोधित॑-स, 
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अथ पिभक्तागतविभागः 

तत बृहस्पतिः (ज्यव. २६, ६२-६७ ; ३९) 

करतेऽकृते विभागे वा ऋक्थौ यन्न भवतेते | 
सामान्यं चद्धावयाति तत्र भागहरस्तु सः॥ 

® 

शरं क्षेत यस्य पेतामहं भवेन् । 
पि भागमागागतस्तु सः॥ 

गदभ ठख्य 

चिरक्रालपरो 

गोनसाधारण यक्ता योरन्यदेशं समाभितः। 

"तद्रशस्यागत्यांश्षः प्रदातव्या न स्यः ॥ 

तृतीयः पश्चपरैव सप्तमो वापि यो भवेत | 
जन्पनापरपारज्ञाने+ लमेतांशे क्रमागतः ।+ 

यं परम्परया मालाः सामन्ताः खाभिने विदुः | 
तदन्वयस्यागतस्य दातग्या गोत्रनैमही ॥ 

जाता जनिष्यमाणाश्च गभेस्था ये च मानवाः । 
सर्वे काङ्कन्ति तां इत्तिमनाच्छे्ा ततस्तु सा॥ 

1, (अधतस्त्वागतस्यां्ः" इति स्प. च. पाटः 

9. प्रोषितो वनमाभितः-ज, ^. 9. 1. 

8. भावयेत्-उ ; यो भवेत्-ज, द, स, बि. 8. 4. ^. 8, 8.; 8. 8, (0) 

4. परिज्ञानं-स्म्. च. 0. 114. 

५. क्रमागते-स्मर. च. 

6. यद्वु 'आचतुर्थाद विभक्तानां दत्यादिदेषलोक्तनियमः । स सहवासादा, अथ॑व 

दुरहुगैमवासादां इत्यविरोधः (वि. र. ५४४). 
7. (जाता जनिष्यद्रमखाः पितरृखा ये च मानवा-स, उ, बि, भ्यवंहारनिणंयः ४१२, 
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अथ पुत्ान्तरविभागःः 

तत्र पज्रः (९, १३०। 

पलिकायां कृतायां त॒ गदि पुत्रोऽनुजायते । 

समस्तत्र विभागः ःस्याञ्ञ्यष्रता नास्ति दि क्ियाः) 

'अन्रुजायते' पश्चादुत्पद्ते | 

तह॒स्पतिः [व्यव २६, ७० | 

प्क एवारसः पतः पिभ्मे म्बामी प्रकीर्तितः । 

"तत्तस्या पुतिका प्रोक्ता नेग्पास्त्रपरे स्पृताः \ 

मनुः (९) १६३। 

एक एवौरसः पुत्तो पित्यस्य वचनः भरुः । 

^ शेषाणापानृ्ंस्यायं प्रदद्यात्तु परजीवनय्ः ॥ 

[तथा] [९ १२०-१२१. 

यवीयाज्ज्येष्ठमायोयां पुतर्चुस्पादयेच्दि । 
( क 

समस्तत्र विभागः स्यादिति धमां व्यवस्थितः" ॥ 

1, अय पुललाम्तरेः विभागः-द. वि. र., ५४१५९. 
2. '्येष्ठता नास्ति दि लिया? रिक्थभाग ए ज्येष्ठता निपिद्धयते न स्वस्यां गुरुश । 

(मेधातिथिः) 
8. (्तत्तस्यः पुतिकापूुत्री' इति गौतम-मिताक्षरापाठः, पए, २३१. 
4, श्ञेषणां! ये तत्न भागित्वेन निप्रिद्धाः तेषां । 'आब्रंस्य' दया } प्रजीवनं" भरणम् | 

(वि. र. ५४५) "आशस्य ः अपापम् (मेधातिथिः) 
9. प्रवासनम्-स, 
6. ्येषठस्याविभक्तस्यापुत्रस्य भायायां कनिष्टेन नियुक्तेनोत्पादितः पुत्रो, मृते पितरि, 

उत्पादकेन पितव्व्येन सदह विभज्यमानः सममरं कमते । न त पितृस्येष्ठताप्रयुक्तं उद्धारिकमस्य ॥ 

(बि, र. ५४६) 
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उपसजेनं प्रधानस्य धपमेतो नोपपथते । 

पिता प्रधानं परजने तस्माद्धमेण तं भजेत् ।॥ 

[तथा] (९, १४६] 

धनं यो बिभृयाद् भ्रातरमृतस्य खयमेव च। 

सोऽपरस्यं श्रातरुत्पा्य दद्यात्तस्य तद्धनम् । 

[तथा| (९, १६२. 

यदयेकरिक्थनीौ स्यातापारवप्रत्रजौः सुतौ । 

यदस्य पैतृकं रिक्थं स तद्गृहीत नेतरः ॥ 

वसुनः) वित्तस्य । श्लेषाणां' क्षेतरनव्यतिरिक्तानाम् । उपसजन" 

अत्त उपसननत्वम् । क्षेत्रजः! अलानियुक्तापापुषन्नः ॥ 

विष्णुः [१७ २३। 

अनेकपितृकाणां तु पितूर्तोऽवपरफदसपना 

| यस्य यत्पेतृकं रिक्थं स तदहतीत नेतरः ॥ 

(अनेकपितृकाणां [एकस्यां योषिति) बहुभिः सङ्गताया जातानाम् । 

1, उपसर्जनं" अप्रधानं क्षेत्रजः । "प्रधानस्य! मोरखस्य, तस्य इयेतदध्याह्स्य । "धम॑तः? 

ाखरतो न युज्यते। असः किल पितृवत् स्येष्ठंयं लमते । अथे तु ्ेतरजोाऽपरधानम् । 
(मेधातिथिः) 

2. “सोऽपत्यं भ्रादरष्णाय नियोगधर्मेण इति व्याख्येयम् । 'दचात्तस्यैव” न तदीयायै च 
माते । "तस्य! विभक्तधनस्य "धनं, दद्यादिति । मेधातिथिः) 

8, श्े्रनोऽनानियुक्तादुत्पननः । ' पैतृकं धरन" पिता तम्मति पुतसम्ानाय उमरितम् | 
(वि. र. ५४६.) 
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पुः | ९ ९६५४-१ ६५] 

षष्ठ तु क्षत्रजस्यांश प्रदव्या्ितिकाद्धनात् | 

ओरसो विभनन्दायं पिञ्च पश्चमपेव वा ॥ 

भरसक्षत्रजां पुल पितरिक्थस्य भागिनौ | 
दशापरे त कपञ्चा गाल्रिक्थांश्चभागिनः॥ 

पष्ठपश्चमव्रिभागत्रिकरपो युणवेसागुणवत््रेन व्यवस्थितः । ददश्ञापरे' 

दचकरादयः । (क्रपशः' पूवेपूव।भावे परः पर इलयनेन क्रमेण । गोत्तरिक्थांस- 
भागिनः" गोतलभाजः रिक्थभाजश्च भवन्तीलययेः ॥ 

"पुतं प्रतिग्रदीष्यन्'” इत्यनुषत्तौ वसिष्ठः [१५, ९-१०] 

तस्िशरेसतिष्हीत ओरसः पुत्र उत्पद्यते" स चतुथभागभागी स्याव । 
यदि नाभ्युदयिकेषु प्रयुक्तं स्यात् ॥ 

कालयायनः (८५७) 

उत्पन्ने त्वीरसे पृते तृतीयांशहराः" स्पृताः । 
सवगोस्लरसवणास्तु प्रासाच्छाद्नभागिनः॥ 

1. प्रतिगरीष्यन्तीयनुशृतो-उ, स, चि. 

2, उत्पयेत-स, 

8. (तस्िन' ओर पुते । 'स' प्रतिग्रही पुत्रः । (स्यात् यदि प्रमूतं धनमिति शेषः । 
यदि यक्ञादिषु न विनियुक्तम् । (वि. र, ५४८.) 

4. इदं तृतीयां शष्रस्वं क्चे्लस्य' (वि. चि. २३४) । पूवेपरिग्रहीतपुते चतुर्थांश उक्तः, 

अनेन तु तृतीयांशभागित्वम् । तदिदं अगुणत्वसगुणत्वाम्यां ग्यवस्थाप्यम् । (वि. र, ५४८) 
'सवणाः दत्तकक्चे्नादयः । ते सत्योरसे चतु्थाशदहराः । (असवर्णाः कानीनगूढो- 
त्पन्नसरोढजपौनमवाः । ते स्वोरसे सति न चतुर्थोशदराः, किंत भसाच्छादनभाजिनः 

(मिताक्षसा; २, १३२) । तत्र "तृती यांशहरा" 8ति कल्पतसुपाठो यदि साकरस्तदिं दत्तका- 
दीनामोर्ावेक्चषया वृतीयांश्षहरत्वमिति व्याख्येयः (उथवदारप्रकाहाः, ४८२) । जीमूतबाहना- 
पराकंमाधवास्वु "चतु थाश्चहराः" इति पठन्ति ॥ 
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बृहस्पतिः [व्यव २६, ७१) 

सेतरजाच्या सुताशान्ये पञ्चषट् पप्तमाणिनः॥ 

हारातः 

वरिभजिष्यपाणपेकविये कानीनाय दयात् | विश्च पौनभेवाय । एकान- 

विशं द्रूयाञ्चष्यायमाय । अष्टादशं प्षत्रजाय । सप्तदशं पतिकरापूत्राय | 

इतरानोरसाय पुताय दयः | 

व्रह्मपुराणे 

समग्रधनभोक्ता स्परादौरसो ऽपि जघन्यजः | 

तिभागं क्षत्रजो भुरक्ते चतुय पुतिकासयुनः ! 

तिमः परश्चभागे तु षड्भागं गृदसभवः। 

पप्रा चापाव्द्धस्तु कानानयाएपांशकम् ॥ 

नब्रभागं सदोटश्च क्रीतो दश्ञपपरनुते | 

पौनभेवस्तु परनो द्वादशे खयपरागनः। 

वयोदकषं खभागं तु शूद्रो क्ते पितुधनात् । 

तद्रो्तनो वा धर्मिष्ठो व्रह्मचायथवा पूनः ।॥ 

११ त्परपे 1 । ( शर परतः, दश्चपास्परमेक्रादजमं सपरनरुत इत्यथः । 

1, (समग्र इत्यादि प्रथमश्छोकस्य पूवमेव विषयन्यवस्थोक्ता । अन्येषामपि शुणतारतम्येन 

देशाचारानुश्षारेण बा यथाय व्यवया द्रश्व्या ॥ (बयवहारप्रकाशः ४८४) 
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शङ्कटिखितौ 
4 ८ | 4 ०, भ [+ ^ 

पद्दायदिषु" विकर्षः । ओर मः क्षलजः पुलिक्राद्ुतः पोनभेवः कानीनो 

गृढोत्पन्नश्ेति । षदट्विधाः बन्धुदायादाः । पितृपितापहानापेकगोत्रा रिक्थ. 
० ५ ० ५ 4 ध = "9 ^~ ¢^ भ 

पिण्डादकसापान्यात्ः । तेषाम दश्नभागान्' कुयात् । द्रा भागा पितुद्राबार- 

सस्य । तीन् प्षेतजपुतिकासरनयाः० । एककमितरेषाम् ॥ 

पुनः शङ्कखिखिती 

"रुष भोऽपिक)। उयेष्ठुस्य । तस्याभावे सेत्रनपुतिकापुत्रसुतयोः । तयो- 

रप्यभात्रे त्पाणामितरपाम् । तेषामप्यमावे षण्णामदायारानाम्ः | 

अपव्रद्धः सहोढो दत्तः करातकः शूद्रापुत्रः उपनतश्च सखयप्रियदायदाः 

टेव पुत्राः । तेषां साराचुसारतोऽयपपेक्य देयपेतेभ्यः पजीवनम् ॥ 

गौतमः [२५२२] 
पुता ओरस-ेतन-दत्त-ऊतिध-गूरोसन्रापविद्धा रिक्थिनाजः । कानीन- 

सहोद-पौनमेव-पुतिकापुत्-खपंदत्त-कीता गोतरभाजश्नतुर्थाशिन, ओरसा- 

भावे ॥ 

1. षटु दायादेषु (वि. र) ५५५.) 

2, षट््पुत्रा-(वि. र.) 

8, रिक्थपिण्डो सापिण्ड्यञ्च (चि. र.) ५५१.) 

4, दशधा कुयात् (वि. र.) 

५. पुत्रिकयोः (चि. र.) 

6. रासभो ऽधिको (शि. र., ५५०.) 

१, अदायादानां सर्व॑क्यग्रहणम् (वि. र.; ५५०.) 

8. एतचतुर्थाशभागित्वमेषां प्रशस्तगुणत्वे, बक्षपुराणं जामीषां मन्द गुणस्मे इत्यविरोधः, 

(चि. र. ५५२) 
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'ोतमाजः' गोते भजन्ते पिण्डोदकदानादिकियाभिः पुतकापै इवे 
स्तीति तथोस्यन्ते । एतच्च कानीनादीनां गोत्तभाक्त्ववचनमोरसादीना- 

पृथ भाजामेकतरस्यापि सद्धाबेऽशहरत्वनिषेषायेम् ॥' 

ओरस-ेत्रन-पुतिकापुल-पौ नभेव-कानीन-गरदोत्पन्नानभिधाय बसिष्ठः 

इयते दायादा बान्धवाल्नातारो पहतो भयादित्याहुः । अथादायाद- 
बन्धूनां सहोढ एव प्रथमः ॥ 

इदंच पोनभेव-कानीनयोरंशदरत्वाभिधानं पितृवणेपौनभेवकानीन- 
विषयम् । गौतमीयं चतयोरंशहरत्वनिषेधनमसवणंतरिषयम् । 

उत्पन्ने स्वौरसे पृते ततीयं शहराः सुताः 

सवणाीस्त्वसवणास्तु ग्रासाच्छादनभागिनः।॥ 

इति कात्यायन [८५७] वचनात् । सहोढ-दत्त-कीत-खयघयुपगताप- 
विद्ध-शुद्रापुत्रानभिधाय, ओरसादीन् परामृश्य- 

पुन वसिष्ठः [१७,२९] 
यस्य पूर्वेषां षण्णां न कथिदायादः स्यादेते तस्य दायं हरेयुः ॥ 

षद्बन्धुदायादाः षडबन्धुदायादाः । "साध्न्यां खयद्ुखादितः केतनः 

पौनभेवः कानीनः पतिकापुत्ो एदे गृढोत्पन्न इति बन्धुदायादाः । दत्तः 
ऋीतोऽपविद्धः सहोढः खयथुषागतः सहसा टृष्थेयबन्धुदायादाः ॥ 

1. शङ्खुङ्िखितवाक्ये पानर्भवकानीनयोर्शहारित्वामिधानं गोतमी च तनिषेषनं खवर्णा- 
सव्णैविभयत्ेन भ्यबसथाप्यम् । (वि, र. ५५२) 

2, स 0110118 'साभ्न्यां ; वि, र, 1101४068 1४. 

90 
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साध्व्याः विवाहसेस्कृतायां 'खयश्ुस्पादितः' पूत" ओंरस इलः । 
(सहसा दृष्ट? यो पातापित्रादिहीनोऽकसमादष्टः केनविदभेरितेनः “मम 
त्वं पुल" इत्युक्तः “'तथा” इति प्रतिपद्यते । (अबन्धुदायादाः" बन्धुदाया- 

व्रीददते ये तथोक्ताः ॥“ 

2 
पूत्रास्तु दवादश्च भाक्ता मनिमिस्तखदिभिः। 

तेषां षद्बन्धुदायादाः "षडदायादबान्धवाः ॥ 

सखयद्ुस्पादितभेको दितीयः क्षेत्रजः स्पृतः । 

तृतीयः पुत्तिकापुलन इति धमविदो विदुः ॥ 

पोनभेवश्चतुथेस्तु कानीनश्चैव पञ्चमः । 
ग्रहे च गूढ उत्पन्न; षडेते पिण्डदाः सुताः ॥ 

अपविद्धः सहादश्च दत्तः कृतिम एव च । 

पश्चमः क्रीतकः पुत्रो यश्ोपनयते खयम् ॥ 

इटयते संकरोत्पन्नाः षटदायादबान्धवाः । 

1, सं 0170118 पुत्र 

2. केनचित् परितोषेण-उ, स. 

8. बन्धुदायान्नाददते ये ते तत्तयोक्ताः-स. 

4. गोल्तमाक्त्वेन बन्धुत्वं दायादव्वं च । लक्मीधरस्तु बन्धुदायानाददते इति बन्धु- 

दायादाः इत्याह । तात्य च पूवेषदरकोत्तरषश्कयोः प्राघाग्याप्राषाग्ययोः समानम् । (षि, र., 

५.५३). 

(तर , षद्भदायादाः प्रकीर्तिताः-जि, 

6. पञ्चमः पुत्िकापुल्लो-ड. 
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पनुः (९) १५८--१६०) 

पुतान्द्रादश्च यानाह मनुः खायंयुवो वृणाम् । 
तेषां षडद्बन्धुदायादाः षडदायादबान्धवाः ॥ 

म ॥१२। 

आओरसः सेललजश्चेव दत्तः कलम एव च । 

ग्रगोत्पभ्नोऽपविद्धथ दायादा बान्धवाश्च षद् ॥ 

कानीनश्र सहोदश्च कीतः पौनभवस्तथा । 

सखयंदत्तश्च श्श्ोद्रश्च षडदायादबान्धवाः ॥ 

बौपायनः [२, ३, ३-१२) 
णै, + [ग 9 9 

आंरसं पुतिक्रापुततं क्षतजं दत्तटतिमो । 
गहनं चापविद्ध च रिक्थभाजः प्रचप्षते॥ 

कानीनं च सहोढं च कीतं पौनभवं तथा । 

सखयंदन्तं निषादं च गोल्नमानः प्रचक्षते ॥ 

न्द (~ प (५ ० 

ओौरस - पुतिकापुत - क्षत्रन-कानीन - गदोत्पन्ना -पविद्ध-सहोढ-पौनमव- 
दत्तक-खयद्ुपागत-कृतिम-क्रीतानभिधाय-देवरः 

एते द्रादशपुतरास्तु सन्तत्यथे्चुदाहूताः । 
आत्मनाः परजासरैव रन्धा याहर्छिकास्तथा ॥ 

तेषां षड्बन्धुदायादाः पूर्वेऽन्ये पितुरेव षट् । 
विशेषश्वापि पुत्राणापानुपृर्यांद्विरिष्यते ॥ 

1. ध्वृणां खार्य॑भुवो मनुः इति मेधातिथिः 

2. श्यूद्रश' इति गोविम्दशजः 
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सर्वे ह्यनौरसस्येते पता दायहराः स्मृताः | 
रसे पुनरुत्पन्ने तेषु उ्यष्ठचं न तिष्ठति ॥ 

तेषां सवणा ये पुत्रास्ते त्तीयांशभागिनः। 
होनास्तप्रपजीवेयुग्रा साच्छादनसभृताः ॥ 

ओौरस - सेतरज-पुतिकापुतर - पोनमेव-कानीन-गूढोत्पन-तहोढ-दत्त-कीत- 
सखयद्रुपागतापविद्ध-यत्तकचनोत्पादितानमिपाय-- विष्णुः [१५, १८-३०) 

एतेषां पुवः पृषे: भयान् । स एव दायहरः । स चान्यान्बिभृयात् ॥ 

ओरस-पुतिकाचुन-क्षेवन-कानीन-पौनमव-द त्क -कीत-खयंदच्त-स होढा- 
ऽपविद्धानभिपाय याङ्गवरक्यः [२ १३२] 

पिण्डदाऽशदहरथेषां पूवाभावे परः परः ॥ 

नारद; [१६, ४५-४७, ४९] 
भवः ५५, न्दे 

आंरसः प्तजध्ैव पुतिकापत्न एव च । 

कानीनश्च सहोदश्च गृढोत्नस्तथेव च ॥ 

पीनभवोऽपविद्धश्च दत्तः कीतः कृतस्तथा । 

खयं चोपागतः पुत्रा द्वादशैते प्रकीतिताः॥ 

1. उ 0111118 6 1111170 ्८प्रता प0{0  धा18. 

2, यत्त॒ ्रमान्यत्वव चन तत् पितुरेवेच्छाविकर्पतया द्रष्टव्यम् । तदभवे त॒ भाचागीक्ति- 

रेव क्रमः | इति विश्वरूपः । यापि यथापूवेभष्ठत्वज्ञापना्थं द्वाद यानामनुक्रमणे पाबापय- 

बैकरिपकोक्ति; घा पूर्वोक्तस्य सयुणत्वे पश्रादुक्तस्य नियुणत्वे शेया ॥ (षि. र. ५५५) 
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तेषां षद्बन्धुदायादाः षडदायादबान्धवाः 

पूवेः पूवैः स्मृतः भ्रष्टो" जघन्यो यो य उत्तरः ॥ 

ऋमादते प्रवतेन्ते मृते पितरि तद्धने । 

्यायसो अ्यायसोऽभावे जपन्यो यस्तदायप्ुयात् ॥ 

मनुः (९) १८५। 

न श्रातरो न पितरः पला ऋक्थदराः स्मृताः ॥ 

तथा [९ १८४. 

प्रेयसः भ्रेयसोऽलामेः पापीयान्रक्थपहेति । 

बहवबध्त्त॒ सदृशाः सवे ऋक्थस्य मागिनः॥ 

वङ्गजिखिता 

श्रेयसः भ्रेयसोऽखामे पापीयानरक्थमहति ।॥ 

बृहस्यतिः [ग्यव,) २६; ७२-७२] 

द् तोऽपविद्धः कीतश्च कृतः शौदरस्तथैव च । 
जातिशुद्धाः 'कमेशचुद्धा मध्यमास्ते सुता मताः ॥ 

षेबजो गर्हितः सद्धिस्तथा पौनभेवः सुतः । 
कानीनथ सहोढ "गहोस्पनस्तयेव च ॥ 

, ज्येष्ठो इति मु.ना.स्मू. 

, अभवे इति वि. र. पाठः 

. (मध्यमास्ते सन रिक्थञ्ुताः स्मृताः! इति म्यव. प्र., ६२१ (८. 1४४08118.) 
, गूढजः पुत्चिकादुतः-्चु. वि.) २३. 
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हारीतः बहस्पतिः, भ्यव.) २६, ७४-७५] 

शुद्रापएत्ाः खयंदतच्चा ये चैते कीतकाः स्मृताः| 

सर्वे ते गोतिणः पभोक्ताः काण्डपृष्ठ न संज्रयः॥ 

खड पृषतः कृत्वा यो वे परकर व्रजेत् । 
तेन दुश्वरितेनासो काण्टपृष्ठो न संशयः ॥ 

यमः 

आपद्तोऽभ्युषगतो यश्च स्याटरेऽ्णवीसुतः । 
सर्वे ते मचरुना परोक्ता काण्दपृषठाञ्चयस्तथा ॥' 

कुरुं काण्डमिति ख्यातं यस्मापूत्रोणि ते जहुः । 
तन्न अयेष्तरो यः स्यात्तं वे काण्डेति निर्दिशेत् ॥ 

खङुं पृष्ठतः कृत्वा यो वे परङ़खं त्रनेत् । 
तेन दु्चरितेनासों काण्डपृष्ठ इति स्मृतः ॥ 

4बेष्णवी' शूद्रा । 

अथ पुत्ररक्षणम् 

भारसः 

तत्न वसिष्ठः [१७, १२-१३. 
= 9 2 

द्रादश्च शइ्यव पवा पराणद््ठाः । खयद्युत्पादितः सखक्षेतेः संस्छृताया- 
मोरसः» ॥ 

1. 48011060 1० पमा» एङ वि. र.) ]. 5886 ; 10 यम एन्य. प्र, ६२१; 
५्ववहारकल्पतरो क्रमेण बृहस्पतिः, विवादरकाकरे त शरीतः, (धर्मकोश, १३५२) ; प 
7101 10लृप्व€तव् 1 एङ् 0114510412510070, 6८60 16 1४81 81018, 7111611 
708 06 0०१ 1 ग्यव.) ७, १९. 

2. स्वे क्षेत्रे-उ, 900 01167 }{88 ; द्वादश एव पुताः-द, स. 
8, ब॑स्टृतायां प्रथमः-1०6 6वा४्००४६, 
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जिष्णुः [१ ५, १ -२| 

अथ दादश पता भवनि । खे केत" सस्कृताया्रखादितः खयमारसः 
प्रथमः ॥ 

मनुः [९ १६६] 
*खे प्ते संस्कृतायां ठु खययुत्पादयद्धि यम् । 

तमाँरसं विजानीयात् पृतं प्राथमकल्पिकम् ॥ 

देवकः 

सैस्छृतायां च भायायां खयद्युत्पादितो हि यः। 

ओरसो नाम पलः स प्रधानः पितृवंश्धर् ॥ 

याज्नवरक्यः [२) १२८] 

ओरसो धमेपन्रीजः" । 

आपस्तम्वः [२, १२३, १.२] 

सवणोमपूवी शाख्विहितां “यथै गच्छतः पुत्रास्तेषां कर्मभिः 

संबन्धः । दायेनाग्यतिक्रमश्चोभयोः ।॥ 

1. खश्षेत्रे इति पाठाम्तरम् (वि. र., ५५७) 

2. सस्व कषेत्रे संस्कृतायां द॒ सखवमूृत्यादयेत् हि यम्" (१०118 1८४18 
10116 10 ‰ पााप्ता२) 80 ज, स; स्ववमुत्पादयेदद्धिजम्-उ ; 4. 9. ए. फागाष्ङ 

28011068 1118 &{0॥८ ० १2५०९. 

8. सवणा बराक्मादि विवाहर्सस्कृता भ्मपञ्ञो (विभ्वरूपः) 
4. प्रथममनुगच्छतः-सख 

५. "अपूव" न पूर्वपतिः यस्याः । “वाग्दत्ताः या न भवतीति प्रकाद्ाकारः। (कर्मभिः 
अमिषोत्रादिभिः ॥ (वि. र., ५५८.) 
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बोधायनः [२, ३, १४, १६] 

सवणोयां संस्छतायां खयथ्ुत्यादितमौरसं पतं विदा । अथाप्युद्- 
इरन्ति- 

अङ्गादङ्गात्संभवसि हदयादभिजायसे । 

भाता चै पुत्ननामासि सञ्जीव शरदः शतम्" ॥ 

शङ्जढडिखितो 

ब्राह्मणस्तु सवणोयाः पाणिं गरदठीयात् । तस्यां हि पितामहानां तनवो- 
ऽनुघ्रूयन्ते । पुत्रोपचारेणा्मानमनतरुमन्तयते । एवं ध्ाह-- 

अङ्गादङ्गात्संभवसि हृदयादभिजायसे । 

आत्मा वे पुत्रनामासि स जीव श्ररदः शतम् ॥ 

आधत्त पितरो गभ इमारं पुष्करसनम् । 
यथेह पुरुषस्यारमा तसमात् तमिह जायसे ॥ 

आत्मा पुत्र इति रक्तः पितुमाुरनुप्रदात् । 
"ुन्ाश्नस्नायतेः यस्ततपुत्स्तेनासि संनितः ॥ 

भथ सेत्रजः 

[ललौरसानन्तरं वसिष्ठः [१७, १८] 
श्व, तदरमे' नियुक्तायां क्षेबनो द्वितीयः ॥ 

. ७80 710 द प]{0 "माघधत्त पितरोः ; मीव त्वं शरदां शतम्-स 

. पितरं श्रायषे-बि 

. धायसे यसात्-द, घ 

, तदभवि-न, ^. 8. ए. ४०१ 8. ए. (9). नी ९.9 {~ (~ 
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विष्णु; [ १५, २1 

नियुक्तायां 'सपिण्डेनोत्तमवर्भन बोस्पादितः क्षे्नजो द्वितीयः ॥ 

भनुः (९) १६७] 

यस्तरपजः प्रमीतस्य कोबस्य ःव्यापितस्य वा । 

खधर्मेण नियुक्तायां स पुतः क्षेलजः स्मृतः ॥ 

याह्ञवस्क्यः [२ १२८] 

सेनः सेतरनातस्तु 'सगोतेगेतरेण बा ॥' 

बौधायनः [२, २, १७-१८] 

मृतस्य प्रसूतो यः छीबस्य व्याधितस्य बाजन्येनान्ुमतः स्क्षेलेः स 

्षेत्रनः । स एष द्विपिता द्विगोललश्च दयोरपि खधारिक्यमागमवति ॥ 

याब्नवरक्यः [२ १२७] 

अपुत्रेण परकषेत्े नियोगोत्पादितः घुतः। 
उभयोरप्यसौ रिक्थी" पिण्डदाता च षपेतः* | 

+ समला सवणंन बोत्पादितः-ज. 
, भन्याचितस्य अप्रतीकारराजयस्मा दिग्याधितस्य ( मेधातिथिः) । 
. स्वगोप्रेण-न, द. 
. कषेन्नजस्तु क्षेत्रे परन्यां सगेत्रेणास्येन वा नियोगोत्पादितः (बिश्बरूपः) । 
, मृतस्य प्रसूतो यः ्गीवन्याधितयोवांम्येनानुमतेन स्वेष्छेते स श्ेलजः। (इति 

मुद्रितकोशचे) 
6. श्षेत्रे-उ, स. 
7. रिक्यो-ज, स, ^. 89. 13., विश्वरूप, पराक, विङ्कानिश्बर ; ऋक्थी-उ. 
8. ननु च ब्राक्षणस्य नियोगप्रतिषेषादनारभ्योऽयम् । ध्सियायस्तर्हिं भविष्यति । न च 

ब्राह्मणस्य नियोगप्रतिषेधः, किं तर्हिं नाक्मण्याः । तेनाऽन्योत्दितो ब्राह्मणस्य न स्यात्। नव 
शतियादिकायां ब्राह्मणस्यानुत्पादकत्वम् । अतोऽचिकद्ध एवायमोरसामावे कस्पः ॥ (विश्वरूपः) 

अस्याः --बदासो नियुक्तो देवरादिः स्वयमप्यपुत्रोऽपुतरस्य चित्रे स्वपरपुलारयं प्रृतो य॑ 
जनयति स द्विपिद्को दयामरभ्यायणो इयोरपि रिक्यहारी पिण्डदाता च। यदा दु नियुक्तः 

पुत्रवान् , केवलं क्षेत्रिणः पुत्राथं प्रयतते तदा तदुत्वन्नः क्षित्रिण एव पुत्रो भवति न बीजिनः । 
स चन नियमेन बीजिनो रिक्यहारी पिण्डदो मवति ॥ (मिताक्षरा). 

9) 

च> ॐ {~ +~ 

छर 
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मुः [९) ५२. 

'कियाभ्युपगमादेतद्वीजार्थं यत्न दीयते । 

तस्यह भागिनौ टो बीजी केतिक एव च ॥ 

"नारदः [ १५, ५८] 
. कः च 4 

पेविकानुमते बीजं यस्य पेते शरसिध्यते | 
@ कि क 

तदपलय द्रयोरेव बीजिक्षेतिकयोमेतम् ॥ 

शङ्खलिखितां 

मन्तसेस्कारकठेरपत्यभ् इव्याङ्गरसः । वीजिक्षे्रयोरनुमते यद्वीज 

प्रकीयेते तदूद्विधा शस्यमित्युशना ॥* 

कात्यायनः [८५९] 

सेतिक्षस्य मतेनापि फलपुत्पादयेत्त यः । 
४. [+ षदे $ + 

तस्येह भागिनीती तुन फं हि पिनैकतः॥ 

1, क्रियाभ्युनगमार्यन-8. 1. (0), 4. 8. 13. । क्ियाभ्युपगमाजरवं-मेधानियिः ; 

क्रियाम्युपगमात्तन-ज. 

2. क्रियाया (अभ्युपगमोऽङ्गीकरणं, पवमेवेतदिति संविद्छश्वणो यो निश्रयः सा 

क्रियाऽभिप्रेता, तामम्युपगम्य (बीजाय बीनकायेफक्निष्पत्यय (यत्प्रदीयते साम्याट्रीनमिति 

गम्यते | तस्येह द्वावपि भागिनो ॥ (मेधातिथिः) 

8. (नारद-कात्यायनो इति वि. र. ५९१. 

4. प्रजायते-वि. र. ; निनिच्यते-^. 8. 2. ; समरव्यते-मु. ना. 

9. (मन्ततंस्कारकदठः* पाणिग्राहटकस्य ; स्तद्द्धिषा, द्वयोरपि ; शशस्य” श्ेलफलम् । 
(षि, र.) ५६२). 



ध्यवहार काण्डे बायमिभागः ७२३ 

हारातः 

३ | के जीवति सेतजमाहुरसखातन्त्याव् । पृते द्रधाद्रुष्यायणमनूप्तनीजलराद् । 
नाबीजं सेत फठ्ति, नाकषेत बीजं भरोहति, इत्युभयदशेनादुभयोरपत्य- 

पिदलेके' । तेषायुस्पादयितुः भथमपिण्डो भवति द्रौ पिण्डौ ्निवरेवननिवोपे | 
अथतैकपिष्डे द्राबनुकीतेयेत् । द्वितीये पतं तृतीये पौतं डेपिनश्च बन् 
वाचक्षाण आसप्तमादिलपर, ॥ 

'जौवति' क्षेपो । तस्येव पलं ‹ सेत्नमाहु; ' । अत हेतुः -अखा- 
तन्त्यात्' द्वियाः । पतेः दु प्तेत्तपतो, "अपूता शयनं भुः पाठयन्ती 
व्रते स्थिता" इति मनुवचनात्" । यद्यपि च्िया अस्ातन्त्यं तदवस्थं तथापि 

न क्षेत्िग एवेति । अत्त हेतुमाह--*अनूप्रकीजस्वात्' सेत्निणा । निवि" 
+ न, ~~, (> ८ ५) - ॥ ( (१ ०१ त (~ 

निरुपष्यतेऽसिन्निति निषपः' पितृयङ्गः। “पकपिष्डे द्रा" उति-एककस्मिन् 

पिण्डे दी दवाविति वीप्साऽवगन्तव्या | यदि द्विपिता स्यादेकेकस्मिन् पिण्डे 
दरौ द्रावुपकक्षयेदिति आपरस्तम्बवचनान्ुतारात् [आप, श्रौ. १, ९) ७] । 

द्वितीये पतत इद्यादि--द्र्वयि पुल्मारभ्पेदिलथः । 'देपिनषध लन् 
बाचक्षाणो' दो द्रवन्रुीतेयदिययः॥ 

नारदः (१६) २२। 

द्थाद्ुष्यायणका दचयुद्रोभ्यां पिण्डोद्के पृथङ् । 
क 

रिक्थादपं समादद्ीजिक्षेतिकयोस्तथा ॥ 

, इत्यपरे-बि, ज, स. 

, प्रथमप्रवरो-उ €1९. 

, निवांपाते दधुः-उ ९६५. 
, आसप्तमादित्थेके-वि, र., ५६२ ; स. 

, इदं वचनं बृद्धमनोरिति मिताक्षरा, वरद्राजश्च (१, ४४८). छर ">= &ॐ हॐ "~ 



७२४ हैष्यकरपतसः [७४ 

बोधायनः [२, ३, १९] 

अयाप्युदाहरनिति- 

दिषितः पिण्डदानं स्यात् पिण्डे पिण्डे "च नामनी । 

तय पिण्डाः षण्णां स्युरेवं कुतेननः सद्ठति ॥ इति । 

भथ पुतिकापतः 

तत वधिष्रुः (१७, १५ 

^वतीयः पतिका विद्ञायते। अभ्रारृकरा [हि पुंसः पिवृनभ्येति परतीचीनं 

र्ति पुतत्वम् ॥ 

“पुसः, पत्युः सकाशात् । भतीचीनं' प्रतयारत्ति्» पिवृडुशमिष्ुख्य- 

मित्यथेः | 

णे 
शङ्कङिखितां 

पतिका पृत्तवदिति प्रचेतसः । तस्यापत्यं पलिकासुतो मातापहपिता- 

पहाभ्यां पिण्डदः । । 

पुत्रदांहिलयो ककि न विकेषोऽस्यनुग्रहेः । 
तस्मात् 'सैशयानेहोपेयाद चरात्फां ज्जियम् ॥ 

, द्विनामता-ज, ^. 9. ¢. 

, एवं कुन्ति साभवः-ज. (न मद्यति' न दुभ्यतीत्यथः-चि. र., ५६३. 

, पुभिकातस्पुतो-ज, द, वि. र. ५६४ 

, द्वितीयः-ख. 

, प्रत्याब्त्त पुत्रस्वं-षि. र. 

, 'अनुप्रहे' पुन्नामनरकोद्धरे-षि, र. 

7. '्वश्चयात्" धं पुत्रेन परिगता न वा इवयाकारात् । (बि. र. ५६४) 
ॐ र + € है #~ 



भववदारकाण्डे दाबविभागः ७९५ 

याह वरक्यः [२, १२८] 

ओरसो र्मपतीजनस्तत्समः पुविक्रासुतः ॥ 

वि्यादिलनुदत्तां बोधायनः [२, ३, १५] 

अभ्युपगम्य दुहितरि जातं पतिकापु्रमस्यां' दादितम् ॥ 

अलानोरसाभिप्रायेण मयुः [९ १२१-१३२) 

दौहित्र एव तु हरेद पुत्रस्याखिनं धनम् । 

हितो धखिढं रिक्थमपुत्रस्य पितुहेरेत् ॥ 

भारसानु्ौ देवनः 

तन्तुस्यः पुतिकापुतो दायदः सोऽथवा भवेत् । 

स एव दधात् पिष्टं वु पिते मातामहाय च॥ 

[ 

पोत्रदौ हित्रयोरेकि न विकषेषोऽस्ति षभेतः । 
तयोरहं मातापितरौ सेभूतौ तस्य देहतः ॥ 

अदरृतावा कृता वापि यं विन्देर्षशे सुतम् । 

पोती मातापरस्तेन दद्यातिपण्डं इरेदन् ॥ 

कृताङृतदुदिल्रधिकार बहस्पतिः [ग्यव, २६, १२३] 

यथा पितृधने खाम्यं तस्याः सत्खपि बन्धुषु । 

तयेव तस्सुतोऽषीषटे पावमातामहे धने ॥ 

1. अन्यमिति वि, र. पाटः (५६५) ; मम्बमिति भोरखपिश्चया । स्यां › इति 
करपतरौ पाठः, स तु युगम एव ॥ (बि, र.) 



७२६ रस्थक्घदपतसखः [७४ 

शद्वि खितो 

ल्ीधनं च कन्या रमते । तदप्यस्य धन" कन्याभाग एव ॥ 

(तदपत्यस्य तच्छन्दन पुतिकामातुः परिग्रहः" । तत्पुतस्योचरफाढं 

जातस्य' अपुतरकस्यातीतस्य धन कन्याभाग एव' पृतिकाभाग एव । तस्याः 

सोदरश्रावृरूपत्वादित्यभिप्रायः ।# 

अथ भद्युः [९ १२७-१२९| 

अपुत्लोऽनेन तरिधिना सुतां ङुर्बीति पुतिकाम् । 

यदपल्यं भवेदस्यां तन्पमर स्यात्खधाकरम् ॥ 

अनेन तु विधानेन पुरा चक्रेऽथ पुतिकराम् । 

विरृद्धययं खवंशस्य सयं दक्षपरजापतिः ॥ 

ददौ स दश्च धाय काश्यपाय तयोदश | 

सोमाय राज्ञे सत्छृत्य प्रीतात्मा सप्तविंशतिम् ॥ 

बसिष्ठुः १८) १७ 

अश्रातृकां प्रदास्यामि तुभ्य कन्यापङङ्कृताम् । 

अस्यां यो जायते पतः सपे पुतो भवेदिति), 

, द्रव्य॑-बि. र., ५६६. 

, परामश्चः-ज, द, स, 8.५. चि. र. 

, उत्तरकालजम्मनः-2. च. 

, 07611 16070 पतन्त एङि, र. 

6. चक्रेऽथ पुत्तिकाः मेधातिथिः । चक्रे खपुत्रिकाः-इति गोविन्दराज; ; चक्रे स 

पु्तिका,-6१. १०]. ॥ 

नि 9 शिरी ~ 



स्ववहारकाण्डे दायविभागः ५२. 

गोतमः [२८, १८-२०] 

पितोत्खजेव् एतिकामनपल्योऽप्नि प्रजापति वेष्दूवाऽस्मदयेमपल्यमिति 
सयाद । अभिसन्धिमातात् पुतिकेयेकेषाम्र् । तत्संश्चयान्नोपयच्छे- 

द्रावृकाम्र् ॥ 

जाबाछि 

पुतिकायाः प्रदाने ठु स्थाखीपाकेन धमेवित् । 
अभि प्रजापतिं चेष्ट्वा पुत्रदाने तथेव च ॥ 

ब्रह्मपुराणे 

अपुत्तेण च या कन्या पनसा पुत्रवत्कृता । 

राजाभिवान्धवेभ्यश्च समक्षं वाऽथ कृत चित् ॥ 

प्रामामेमथतरा श्ुखकपुक्त्वा पित्रा वराय वै। 
परते पितरि वा दासा विज्ञेया तु पुतिका॥ 

^पित्यादक्थात्समं भागं ढमते ता्श्ीन् तु सा। 

1. [१8६ {कर0 67145 8 प] ]1€व एर ^. 9. 3. 

2. {८४70407701104414 01018 176 &[0ए ०{ जाबालि 211 1116 1४8 

714 ४0०6 707) त धपा9.102. [९ 01168 1०81९84 00 बृहस्पति 

[म्ब., २६, ७६] 11118 8108 :- 

अभि प्रनापतिञेष्टूवा क्रियते गोतमोऽवदत् । 
अस्ये स्वाहूरपुलञस्य चिन्तिता पुत्रिका भवेत् ॥ 

8. दत्ता वराय वे-वि. र. ५६७. 
4. पिभ्यार्द शात्-वि. र. 

६. कमेत-व्य, प्र. 

6. ताहशी दुता-वि. र. 



७२८ कर्येकस्वेतटः [ॐ 

भयः [९) १४० |] 

पातुः 'पथमतः पिण्डं निषपेतयुविकाघुतः। 
दितीयं वु पिुस्वस्यास्वृतीय र पिदुः पिदुः। 

णे 

अथ पौनमेवः 

तन्न वसिष्विष्णु (व. १७, १८ ; बि. १७, ७] 

पोनमेवशतुथः ॥ 

मुः [९ १७५ 

या तु षल्याः परिल्यक्ता विधवा वा खयेच्छया | 

उत्पादयेस्पुनभूत्वाः स पौनभेव उच्यते ॥ 

याङ्गवस्क्य; [२ १३० 

अक्षतायां क्षतायां वा जतः पौनर्भवः सुतः 

कालयायनः [८६०] 

हटीबं विहाय पतितं या पुनरेभते पतिम् । 
तस्यां पौनमभेवो जातो ग्यक्त्ुत्पादकस्य सः 

1. भस्या इत्यनुषङ्गः-वि. र., ५९७ 

2. या पत्या वा-( मेधातिथिः) 

8. ‹पुनभूस्वाः भभ्यस्य सवर्णस्य मायौ भूत्वा (मुभावार्थचन्द्रिका) । पुरुषान्तरेण 
आत्मानं विवाह्य दययर्थः (चि. र. ५६८). 

4. मूते मरतेरि अश्चतयोन्यां अम्स॑स्छृतायां जातः पानर्भवः क्षतयोग्यां वा । (धिश्वेङपः) 
अश्चतायां ज्गीवादिमार्यायां विधवायां अविधवायां बा मायायां परैद्पभुक्तायां पुनः परिग्रद्म 
ब॑स्कृतायां यो जातः स पोनर्मवसंककः । (भपराकः) 



व्ववहारकाण्डे दायविभागः ७२९ 

अथ फानीनः 

ततर बसिष्ठुः {१७ २१-२२] 

कानीनः पञ्चपः। या पितृग्रहेऽसस्कृता कामादुत्पादयेत् स कानीनो 

मातामहस्य पता भवतीलयाहुः । मथाप्युदाहूरनिि । 

अप्रता दुषहिना यस्य सुतं विन्देत 'तुस्थतः । 

पौती मातापदस्तेन दग्या्तिष्दं हरेद्धनम् ।। हति । 

नारद्ः [१६ १८] 

अन्नातपितृक्रा मस्तु कानीनो युढपात्रकः। 

पातापह्य दद्यात्स पिण्डं रिक्थं हरेत्ततः।, 

बौधायनः [२, ३, २४] 

'असंस्करृतापनतिखएं यापुपगच्छत्तस्यां या जातः स कानीनः॥ 

बह्मपुराणे 

9 ¢ 

अदत्तायांतु यो जानः सवर्भन पितुग्रूह। 
र 

स कानीनः सुतस्तस्य यस्मे सा दीयते पूनः ॥ 

1. 'वुत्यतः' समाननातीयात् (वि, र. ५६९) 

2. (भलच्कृता” परिणय॑स्कारदयन्या । अनतिखषा' अदा | (वि. र.) 
99 



७२० कृष्यकरसपतरः [७७ 

नारदः [१8६) १७ $ ना, संर, १४, १६] 

_ कानीन सहोदश्च गूढां यश्च जायते । 
तेषां बोढा पिता ब्यस्ते [च भागहरा स्पृताः] ॥ 

ज 

अथ गृदात्पन्नः 

तत्न मनु; [९ १७०} 

उत्पश्यते ग्रहे यस्यनचज्ञायेत कस्यसः। 

स ग्रहे गद उत्प्नस्तस्य स्याद्यस्य तसपजः । 

अथ सहोढः 

ततर विष्णुः [१४ १५-१७] 

सहोढः सप्मः | गर्भिणी याः संस्क्रियते तस्याः पत्रः । सतु पाणि 

प्राहस्य ॥ 

मनुः [९) १७२} 

या गभिणी संस्क्रियत ज्गाताञङ्ाताऽपि वा सनी) 

पोटः स गर्मो भवति सहोढ इति चाच्यते ॥ 

1. धन च ्चायेत' माता यदयुद्धान्ता बहु गता वा तदा न ज्ञायते का पुनस्तस्य जातिः 

यतः पूर्वेरक्तं भविक्चातव्रीजिनो मातृतः" (मेधातिथिः) । (तस्पजो' भायाजातः (वि. र.) ५७२) 

2. तत्र प्रकाषश्ाकृना गर्भिण्याः कन्यात्वं पुरस्कृत्य पाणिग्रहणिका मन्त्राः कम्यास्वेम 

प्रतिष्ठिता इति संस्कार आशितः } आयवैणीयकेन विधिना पुनः सस्कारविधिः भृतौ अस्तव्य 
इति सिद्धाम्तदशा लिखितम् । वस्रतस्त॒॒पाणिप्रहणिकमम्त्रजम्यतंस्कारातिरिक्तहोमादि 

कर्मसैस्कारामि प्रायं संरिक्रयते पदमिति । (वि. र. ५७२) 



ऽ्यवहार काण्डे वायविमागः ७६१ 

अथ दकच्कः 

तत्न मनुः (९, १६८ } १४१, १४२) 

माता पितावा दद्यातां यपद्धिः पुत्रमापदि । 

सदृशं प्रीतिसंयुक्तं स इया दस्ति" सुतः ॥ 

उपपन्नो युणेः सवैः पूत्नो यस्य तुः दल्तिमः। 

स हरेतैव तद्रिक्थं संप्राप्ताऽप्यन्यगोत्ततः ॥ 

गोलरिक्थे जनयितुने दरेदसिभः पुतः । 
गोत्ररिक्थानुगः पति ददतः "खधा ॥ 

वसिष्ठः [ १ ५ | १ -€ 1 

श्लो णितश्ुक्रसं मवः पुरुषो मातापितनिपित्तकः । तस्य प्रदानविक्रय- 

परिदयागेषु मातापितरौ प्रभवतः । न सेक पुतं दव्ात् प्रतिग्रह्वीयाद्रा । सहि 

सन्तानाय पूर्वेषाम् ।न द॒ न्ञी पूत दयात् भ्रतिग्रह्णीयाद्रा । अन्यत्नाब 

्नानाद्धवुः । पततं प्रतिग्रहोष्यन् बन्धूनां राजनि च निवेशः निवेश 

1. दततकः-उ. 

2. पच, शब्दः पठितुं युक्तो (माता पिता च इति, न षवा' शब्द्; | नरि उभयो 

रपत्यं भग्यतरानिच्छायां दातु युक्तम् । अथापि "बा शब्दः पल्यते! तथा चोक्तम्- माता 
पिताबा दधातांः, (तयोरपि पिता श्रेयान् इति का्याम्तरविनियोगविषयमेतम् | ...... 
"हश, न जातितः । फं तर्द कुखानुरूपगुणेः । क्षलियादिरपि ब्राह्मणस्य दत्तको युज्यते । 
प्रतिश्रहणं लोभादिना प्रतिषेधार्थम् ॥ (मेधातिथिः) "आपदि" दुर्गिक्षादौ, अथा ग्रहीतुः 
शापदि सुताभावे (मपराकंः ७२८) ॥ आपच्छब्दोपादानात् अनापदि न देयभिति गम्यते । 
अनापदि दत्ते दावदौषो न प्रतिग्र्ीप्रः (मदनपारिज्ात, ६५२) ॥ सदशः जाप्या ईति 
कुरलुकभहः ॥ "सदश" समवणेमिति चण्डेभ्वरः (वि, र.› ५७३) 

3. कचित्-उ. 
4. सखधाशब्दः भाद्धादिपरः (वि, र., ५७४). 
९. श्युक्रशोणितसभनः पुत्रो-षि, र, ५७४, 

6. राजनि चाबे-वि, र.) ५७४. 



9 कष्यकरुपतरः [9४ 

नारदः [१६ १७ ; ना, स, १४. १६] 

_ कानीनश्च सहोदश्च गरदायां यञ्च जायते| 

तेषां बोढा पिता ज्ञयस्ते [च मागहरा स्पृताः] ॥ 

च 

अथ गृदोत्पन्नः 

तत मद्युः (९, १७० 

उत्पद्यते ग्रहे यस्यनन ज्ञायेन कस्य सः। 

स गृहे गढ उत्पञ्नस्तस्य स्यास्य तर्पजः ।॥ 

अथ सहाद 

तत विष्णुः [१४ १५-१५७] 

रहोदः सप्तमः । गर्भिणी माः संस्क्रियते तस्याः पृत्ः। सतु पाणि- 
प्राहस्य ॥ 

पनुः [९) १७३] 

या गभिणी सस्क्रियते श्नाराशङ्नाताऽपि वा सनी, 

वोदुः स गर्भो मवति सहीद इति चोरयते ॥ 

1. पन च श्ञायेत' माता यदुद्धान्ता बहुशो गता वा तदा न श्ञायते का पुनश्तस्य नातिः 

यतः पूरव॑रक्तं 'भविक्ञातवीजिनो मात्रतः' (मेधातिथिः) । (ततस्पजो' भार्याजातः (वि. श., ५७१) 

2. तत्र प्रकाहारृना गर्भिण्याः कन्यात्वं पुरस्य पाणिग्रहणिका मन्त्राः कम्याखेन 

प्रतिष्ठिता इति संस्कार आशितः | आयर्वणीयकेन विधिना पुनः सस्कारबिधिः श्रत अस्तीययन्धे 
हति सिद्धाम्तदशा रिखितम् । बष्ठुतस् पाणिग्रहणिकमम्बजम्यसस्कारातिरिकशोमादि- 

कर्मसैस्कारामि प्रायं संरिक्रियते पदमिति । (वि. ₹., ५७२) 



ऽ्यवहारकाण्डे कायविमागः ७६१ 

अथ दत्तकः 

तत्न मनु; |९) १६८ ¦ १४१, १४२) 

माता पितावा दद्यातां यमद्धिः पुत्रमापदि । 

सदौ प्रीतिसंयुक्तं स ज्ञेयो दस्थिमः" सुतः ॥॥ 

उपपन्नो गुणेः सवै; पूतो यस्य तुः दल्तरिमः। 
स हरेतैव तद्रिक्थं संप्राप्नोऽप्यन्यगोत्रतः॥ 

गोत्ररिक्थे जनयितुने दरेदसिमः भुतः । 
गोत्ररिक्थानुगः पिण्डो स्थपति ददतः *खधा ॥ 

वसिष्ठः [ १५ # १ -८ | 

श्लोणितश्रुक्रस भवः पुरुषा मातापितृनिमित्तकः । तस्य प्रदानविक्षय- 

परित्यागेषु मातापितरौ प्रभवतः । न स्वकं पुतं दव्रात् प्रतिश्हवीयद्रा। सहि 

सन्तानाय पूर्वेषाम् ।नदठुघ्ी पत्र दद्यात् प्रतिग्रहीयाद्रा । अन्यताचनु- 
्नानाद्धवुः । पुतं प्रतिग्रहीष्यन् बन्धूनाहूथ राजनि च निवेद्यः निवेश 

1. दत्तकः-उ. 

2. (च! शब्दः पठित युक्तो माता पिता चः एति,न भवाः शब्दः | न हि उभयो- 
रपत्यं अन्यततरानिन्छायां दातुं युक्तम् । अथापि ना शब्द्; पठ्यते । तथा चोक्तम्- माता 
पिताबा दथातां, तयोरपि पिता श्रेयान्" इति कायौन्तरविनियोगविषयमेतम् | ,..... 
'सहश्षे न जातितः । किं तर्हिं कुलानुरूपगुणेः । क्षललियादिरपि ब्राह्मणस्य दत्तको युज्यते । 
प्रतिग्रहण लोभादिना प्रतिषेधायम् ॥ (मेधातिथिः) "आपदि" दुरगिश्चादौ, अथता गतु 
भापदि वुताभाबे (मपराकः ७३८) ॥ आपनच्छन्दोपादानात् अनापदि न देयमिति गम्यते। 
अनापदि दत्ते दाइदौषो न प्रतिग्दीद्रः (मवनपारिजात, ६५२) ॥ सदशं" मात्या इति 
कुर्टूकभहः ॥ "वद" समवणमिति चण्डेश्वरः (वि. र., ५७३) 

3. कचित्-उ. 

4. खधादन्दः भाद्धादिपरः (वि. र.) ५७५). 
५. श॒क्रशोणितसभवः पु्रो-वि, र. ५७४, 
6, राजनि चाबेय-वि, र.) ५७४. 
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नस्य पथ्ये व्याहूतीःः सवाऽदूरेबान्धवमसनिदष्टमेव भतिगरृह्णीयात् । 
सन्देहे यो्पने दरेवान्धप्रः शुद्रमिव स्थापयेत् । विषायते श्चेकेन बहु 

सायत इति ॥॥ 

¦ अदूरेवान्धवं ` सन्निदितमादुढादि१ । (असननिकृष्टमवः अविङ्गात्- 

गुणदोषमपि । अप्ययः एवकारः । सन्दहे इद्यादि--बान्धवानामसनि- 

धानालातिसन्देहे दशुद्रसेनाध्यवस्य सस्कारहीनमेव “स्थापयेत् । 
शूद्रोऽपि दि किड पुनो भवतीद्यमिप्रायः॥ 

अथ ऋतः 

तत परतर; [९ १७४. 

कीणीयाचस्त्वपला्ं मातापितोयेमन्तिकात् । 
स ीदकः यतस्तस्य सदशोऽसदशोऽपि बा ॥॥ 

1. म्धाहृतिमिः दृत्ा-वि. र. ५७४. 

४. अदूरान्धव-िप८। १८८ ; वि. र. 

3. एकेन ब्रहूखायते, यथाक्थचरेक+ पुत्रेण पदून् पूवरजान् आयते । तस्मादसन्दिग्ध- 

जालयादिकमेव परिग्रहोबात् इष्वः | ({4. र.) ५७५) 

4. अदुरराग्धनमिति अयन्तदेशमाषानिप्रकृषटस्य प्रतिषेषः । एवं क्रोतस्रयंदत्तकृत्निभे- 

ष्यपि योजनीयम् । समानन्यायत्वात् ॥ (मिताक्षरा, २, १३०). 

करऽपतरौ त्वदूरखाम्धवमसनिङृष्टमेवेति पाठं लिखित्वाऽदूरबाग्धवं सभ्निहितमादलादिकम्। 
असनिकृष्टमेतर अविज्ञातगुणदोपमपि । अप्ययं एवकार इति ब्यास्यातम् । "बन्देहे चोल 
चू-भिञ खापपरेत् विसायते ह्येकेन च बरदूल्रायते इति च वचनमभिकं छिखित्ना एवं बिद्तम् । 
"सन्देहे" बान्थवानामतन्निधानात् जातिसंदेह् उत्पन्ने चयद्रभिव संस्कारहीनमेव दुरे खापयेत् | 
योऽपि कृतपुत्रो भवतीत्यमिप्राय इति ॥ (व्यवहारप्रकाशः, ६११. 6१. 47981189) 

९. षदशाषदयोक्तिस्य गुणापश्चया सनातीयेष्विति मेषातिथिरित्यार । ‹ सदशः › 

सवणैः, तदभवि “असदश्चः' अखवणः इति परिज्ञातः । प्रकाश्चकारस्तु खयामपि अष्ष्य 

स्मृतौ न हीनजातीयेनीत्तमजातीयः पुत्रत्वेन ब्रह्मः, उत्तमेन न हीनोऽपि पल्तरेन ग्राध्षः। 
(वि. र.» ५७६) ॥ गुणे, सदो ऽघटो वेति व्याख्येयं न जादा (मिताक्षस, २, १३१). 
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| ~ | 

बापायनः[२,३, २६ 

५ ॥ मातापित्रोहस्तात्करीतोऽन्यतरस्य' वा याऽपद्या्ं गृहयतेः स कतकः ॥ 

9 

तत मनुः |९, १७७ 

पातापितरविहीनो यस्त्यक्तो वा स्यादकारणात् । 

आत्मानं दशेयेचस्मे खय॑दत्तस्त स स्मृतः 

अथापवद्धः 
+ ७०० = सजि 6 जतय 

ततर विष्णुः (१५) २४-२६। 

अपविद्धस्तरेकादशः । “पित्ता पात्रा च परिलयक्तः। सच येनग्रहतः। 

वसिष्ठः [१७, ३६-२७। 

अपविद्धः पञ्चभः° | यं मातापितृभ्यामपास्तं" गरह्तीयात् ॥ 

1. (अन्यतरेण बाः इति मुद्रितबोधायनीये. 
¢. खद्रग्ये प्रदाय इति रषः (गोविन्दस्वामी) 

8. स्पथेयेत्-वि. र., ५७७. । "आत्मानं स्पशमेत् ' ~ अहन्ते पुत्र इयात्मानं दयात् | 
(वि. र.). 

4, स माह्ना पिल्ला वा परियक्तः-वि, र. ५७८. 

8. पञ्चमत्वेनो क्तिः उत्तरपत्रषट्के पञ्चमत्वमादायेति (चि. र. ५७८,. 
6. पिवृम्यान्तु यक्तम्-बि.र. 
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अथ कूतिषः 

तत मनुः [९, १६९ 

सदौ य धङ्कधातां" युणदोपविचक्षणप् । 

पूतं एतथुगेयुक्तं म विज्ञेथस्य कृतिम: ॥ 

अन सुवरातः 

[तत] विष्णुः [१, २७. 

भयत कचनोत्वादितश्च द्वादशः ॥ 

वांसष्ठुः [ १७, ३८ 

शूद्रापुत्र पय [ षष्ठा / भवगीलयाहुः ॥ 

मनुः (९) १८७ | 

यं ब्राह्मणस्तु शूद्रायां कापादुत्पादयेत्सुतम् । 
स प।रयकेव शरवस्तस्मात्पारसवः स्मृतः ॥ 

बौधायन; [२, ३, २९-२०]] 

द्विजातिपवराच्टद्रायां जातः कामात् पारशव इति । 
~ 

, प्रकुर्बीत-वि. र. ५७९ 

, 'सदशः' सदशगुण इति मेधातिथिः । 'पुलयुणेः' द्चभरूषादिमिः (वि. र, ५७९) 
, यत्र कचन' ऊदढायामनूढायां वा चुद्रायाम् । (षि. र. ५८०) 

, ओंरसखपिक्षया दादशः (वि. र, ५८०) 

, भ्पारन् ̀  पिण्डदानादिना उपङ्कुवनपि (मेधातिथिः) छ #= @ £= ~~ 
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भथ मरतः [९ १८०-१८ १] 

'्ेत्नादीन् सुतानेतानेकादश यथोदितान् । 

पुतप्रतिनिधी नाहुः क्रियाखापान्पनीषिणः॥ 

भ्य एते विहिताः पुत्राः प्रसङ्गादन्यबीननाः 
$. [न 

यस्य ते बीजतो जातास्तस्य ते नेतरस्य तू 

बृहस्पतिः [व्यव २६) ५७, ७८ 

प्ास्चयोदश भोक्ता मनुना येऽनुपूवशः । 

सन्तानकारणं तेषामोरसः पुतिकासुतः' ॥ 

आञ्यं चिना यथा तें सद्धिः प्रमनिनिधिः स्पत | 

तथंकादश्पुत्ास्तु पुतिकारपमोगिना \! 

1. मुख्याभावे प्रतिनिधिः” । अतोऽसत्योरस एते कर्तव्या इत्युक्तं भवति । 'कियाटोपात्' 
अपत्यं उत्पादयितव्यमिति भस्य विधिोपो मभूदिति ' नित्यो ह्ययं विधिः| स यथाक्थचित् 

रहस्येन सपाचः । तल मुख्यः कल्प ओौरसः । तदसंप्रत्तो एते अनुकरस्पा आभ्रयितम्याः ॥ 

(मेधातिथिः) 

2. पूवोक्तस्याभामे निधिप्रतिपरेषो ऽयमिति व्याचश्चते । य एते ओरसाभावे प्रतिनिषयः 

कर्तव्यतया उक्तास्ते न कतभ्याः । यतस्तेऽ“न्यवीनजाताः' तस्येव ते पुत्रा "नेतरस्य! ये न क्रियन्ते 
तस्य ते न भवन्तीत्य; । अतश्च पूर्रैण विधिरमेन प्रतिषेध इति विकल्पः। ख च म्यवयितो 

रिक्यग्रहणे । कानीनादयो न रिक्यभाजः | दत्तकादयस्ु रिक्थभाजः भसत्योरसे ॥ 

(मेधातिथिः) 

8. 'स्तेऽमिहिता' इति मधातिथिपाठः 

4. (पुल्िका तथा इति भपराकेपाठः (७३५) 

5, स्मृतम् (अपराङ्गः) ; प्रतिनिधीकतम्-ि. र , ५८१, 1. च. 



७३६ रत्यकल्पतसखः [७७ 

ब्रह्मपुराणे 

दत्तक खयंदत्तः कृतिमः ऋत एव च । 

अपव्रिद्धय ये पुत्रा भरणीयाः सदेव हि ॥ 

भिन्नगोत्राः पृथक् पिण्डाः भिनरर्र्चकरास्तथाः | 

सूतके मृतके वापि उ्यहाश्ाचस्य भागिनः॥ 

अपि वच्ान्नदातृणां क्षेलबी जवतां तथा । 

शुद्र दासः पारशवो विराणां वियते कवित् ॥ 

राज्ञां तु श्लापदरग्धानां निद क्षयवतां तथा| 

अथ सङ्कापरीरखानां कदाकचिद्रा मवन्तिते॥ 

ओरसो यटि वा पुत्रस्तथा पुलिकासूतः 
विद्यते नह तेषां तु प्रि्रेगः प्षत्रजादयः॥ 

एकाद पृथगोला बंशमाल्रकरास्तु ते) 

श्राद्धादि दा सवर्य तेषां कुवन्ति नित्यः 

गृढोत्पन्नश्च कानीनः सहाः क्षत्रजस्तथा | 

पीनभवथ व्ैद्ानां राजदण्डभयादपि ॥ 

बजिताः पश्च धनिनां गेषाः सर्व मनन्तयपि । 
शुद्राणां दासषत्तीनां परपिण्डोपजीतिनाप् ॥ 

परायत्श्नरीरणां न कचित्पुत्र इत्यपि । 

तस्मादासाच दास्यान्न जायते दास एव दि॥ 

1. स्मृताः (बि, र.) 



ध्ववहारकाण्ड दाबविभामः ५३७ 

अथ पूब्त्वापरेचारः 

तत्र॒ विषः [१८ ६। 

्ेतिणः पतो जनयितुः पुत्र इति विवदन्ते 

आपस्तम्बः [२, १२, ६। 

अप्रमत्ता रक्षथ तन्तुमेतं 

पावः क्षेत्रे परवीजानि बाष्पः | 

जनयितुः पत्रो भमि सांपरामे 

मोधं पिता कुरूते तन्तुमनम् ॥ इनि' 

परुः [९ २५-३६। 

वीजस्य चेव योन्याश्च रैन्ुक्परुनयते । 
५ [कप सवेभूतपरघुतििं बीजलप्नणटिना ° 

याशं तूप्यते बीनं क्षत्रे कालोपपादितप्ः । 

तादग्रोहनि वत्तस्मिन् वीनं ख्याञ्गरं गुगेः॥ 

तचा (९) ५९, ५.५) ४६, ४८) ¢^ ५०-५२) १५१९.५५८५ । 

तस्पाज्नन विनीतेन ज्ञानविङ्घानबेदिना। 

आयुष्कामेन वक्तव्यं न जातु परयोषिति ॥ 

1. (तम्प पुत्रपोत्रादिपरपरम् । `जनयितुः' वीजिनः पुत्रो भवति उपकारक इतति 
रोषः । "सांपराये" पारलोकिकफलठे । मोर्थ' निष्फलम् ॥ (वि. र., ५८४) 

2. बीनप्राघान्यात् यस्य ब्रीज तस्यापत्यम् । [एति पूवपक्चः] (मेधातिथिः) 

8, का्टोपपादिते इति (मेभातिथिः, 
98 
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एतावानेव पुरुषो यन्ञायातमा प्रजेति चः , 
विप्राः प्राहुस्तथा श्चैव यो भतो सा स्मृताङ्गना ॥ 

न निष्करयविसगोभ्पां भतुमायो वरिप्ुच्यने , 
एवं धम विजनीमःः पराक् भजापतिनिर्पितम् ।' 

यथा गोञखोष्टदासीषु सजाव्रिपहिषीषु च । 

मोत्पाद्कः प्रजाभागौ तथेबान्याङ्गनाखपि ॥ 

मेऽक्षतिणा बीजवन्तः परप्नेतरप्रवापिणः | 
न ० [] 

ते वं धस्यस्य जातस्य न ठमनन्ते फं कचेत् ॥ 

यद्यन्यगोषु ठषभो वस्साना जनयेच्छतम् । 
गोमिनामेव ते वत्सा पोधं °स्कन्दितमापेभम् ॥ 

तथेवाक्षतिणो वीज परक्षेतरमवापिणः। 
कुवेन्तिः क्षतिणामर्थं न बीजी कभते फणम् ॥ 

श्फलं त्रनमिसंधाय क्षत्िणां बीजिनां तथा | 

प्रत्यक्षं प्त्निणापर्था बीजाद्यानिगरीषमीः । 

1. प्रजेति ह -(मेध्राताथः) 
2. चेदयो भर्ता- (मेभ्तिथिः) 
3. (विजानीत इति गोविन्दराजः 

4, भ्निष्क्रमोः विक्रयो विनिमयश्च। "विसगैः' त्यागः | ताभ्यां न विमृच्यते। न भा्यात्व- 

मस्या व्यपैति ॥ (मध्रानियि-) ; ननिष्क्रय' इति मेधातियथिक्रुल्टूकपाठः 
8. ष्गोभिना' गोखानिनाम् । 'स्कन्दितै ब्रीजनिषेकः । “मोषं, ब्रथा, निष्फलम् ॥ 

(मेश्रातिथिः) 

6. स्यम्दितम्-कुल्लूकः ; मोषं वृषभचेशटितम्-(गोिन्द राजः) 
1. "करोति -उ, वि. र. ५८५ ; 'कुवम्ति इति मेधातिथिः 
6. फल्त्वेनाभिसेधाय-स. 

9. 'गरीबसी" हति मूरमातृकाः ; बलीयसीति मेधातिथिः 
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आओषवाताहूतं बीन सस्य कषेत्रे परोहति । 
"तञ्ङेयं क्षेतिकस्येव न बीजी कमते फलम् ॥ 

एष धमाः गवाश्वस्य दास्युशाजाविक्स्य च| 

विहङ्गमहिषीणां च विज्ञेयः पसम प्रति ॥ 

श्खखिखितो 
० (~ ५ ९९ _ $ ९\, ~ *\ भ ~ @\ 4९ 

क्षलिकस्याविज्ञानेन प्द्धाज प्रयत तत्प्षाज्कस्यत । न तन्न बीजी 

मागमहति ॥ 

गौतमः [ १८, ९-१४। 

श्तयः पारदारिको न वरिभागमहेति | +नतिद्वितीयं जनयितरुरपलयम् । 
समयादन्यस्य । जीवतश्च षते । परस्मात्तस्य । द्वमव । रक्षणात्तु मरे ॥ 

1. श्ेत्रिकस्येव तद्रीजम्' इति मेधातिथिः 
2. एष धर्मो न व्रीजी फलभागिति | इति सिद्ध।न्तः] वि, र. ५८६. 
3. सूत्रमिदं मृद्रितगोतमघधसूत्ने न दृष्टम् । 
4. प्रथममपत्यमतीत्य द्वितीयं न लनयेदिति। जनयिवुस्तदपत्यं भवति । यदि श्चातयः 

समयं कृत्वा नियुञ्ते शषेत्रिणोऽपल्यमस्तु' इति तद् क्षेत्निण प्वाप्यं न ब्रीजिनः । "रसात्? 
देवरादिष्यतिरिक्तात् तदनियुक्तायामप्यपत्यवल्यामनपत्यायां चेत्पन्नस्तस्येव ब्रीजिनो भवति, न 
चेत्रिणः 1 एवमत्पादितमपत्यै॑ दयोवां भवति ब्रीजिक्षेनिणोः । इदं नियुक्ताविषयम् । यदि 
भतां क्षेग्येव ररश्चणं' भरण पोषणं संस्कारादि करोति, न बीजी, तदा भ्ुरेव तदपत्यमिति ॥ 

(दरवत्तमाभ्यम् ) 

द्वितीयमतीत्य तृतीयं नोत्पादयेत् । यदि त्रृतीयमुत्पादयवि "जनयितुः" दैवरादेरव 

भवति, म कषेत्रिणः। 'समयः*- तव रतिः ममाप्य इति समयः कतश्चेत् , "अग्यस्य' प्ेत्रिणों 

भवति तृतीयमपि । "जीवतः" प्रजननासम्ैस्य पच्युः, शवेते, भार्यायां, यदपय्यमुत्पयते तत् 
क्षेत्तिण एव भवति विनाऽपि समयेन द्वितीयादधिकमपि इत्यभिप्रायः । "परस्मात्, देवयदि- 

न्यतिरि क्तात्, व्यतिक्रमाद्रा यदि जीवतोऽपि अपत्यमत्पद्यते तत् दवितीयादधिकमपि (तस्य 

जनयिदुरेव भवति, न श्षेतिणः । दयासुष्यायणो वा भवति। रक्षणे मरणपोप्रणवंारादौ 

क्रियमणि मदः) परस्मात् छिद्रेण यदपद्यमस््ते तदूभदवरेव भवति (मस्करी). 
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~ 9 

धनातिद्विनीयं जनयितुरपय् इनि-- प्रिती 4 नियोगेन (जनयितुः 

द्विती यपतिक्रम्य तृनीयमप्यं न भंतरतीत्ययेः ¦ 'समयादन्यस्यः मरमेदमपलयं 

भवतु" इति सद्कूतात्, (अन्यस्यः बीजिनो भवति । (जीवत सेते 
जीवत; भ्रजननासमथस्य [पत्युः] क्षते भार्यायां, यद्पलं जायते तत् 

्े्िण एव । 

शङ्धरिखित। 

निय क्षेत्िणापपव्यमिति बरेदवादो मातुरपलमिलयेके ॥ 

तथा 

वसिष्टकशयपय)जेखगतपवोरुदवा पादुक: भजाघरुस्पादयलयविज्ञातो 
के 

लोकानाम् । एय तवोर्धिवा पन्तानः । वस्ाल्करुखधमेषरिग्रहरिक्थपिण्डो- 
दकानि चैकतः कृखा परकै त्पना अपि मअरवच्छन्ि ॥ 

अथ पुक्तातिदेशः 

तन मुः (९) १८२. {८३। 

श्रातृणामेकजातानापकव्यलपुलवान् भवेत् । 
सर्वे त तेन पुत्रेण पृतिणो मभुरत्रवीत् ॥ 

सयासामेकपत्रीनमेका चेत्पुतिणी भवेत् । 
सवाँस्तास्तेन पूत्ेण माह पुत्वतीमेनुः ॥ 

बृहस्पतिः [ग्यव,) २६, ७९-८ ०. 

यदयेकृजाता बहवो च्रातरस्त सहोदराः । 
भ 

एकस्यापि सुते जाते सर्वे ते परतिणः स्पृताः। 

1. ' उद्वासात्› जल्वासात् । ' एको ” अभ्यतरः । अम्यतरस्य केरे उत्पादयति । 
(वि, र. ५८८) 
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बहु(नापमकपतरीनापष एव विधिः सतः | 

एका चेत्पुत्रिणी तायां सत्रासा विण्डदस्तु सः ॥ 

अथ पतरनिसक्तादिः 

तत पनुविष्णू [परर ९, १३८ ; वि. १५) ४४। 

पुन्नाश्ना नरद्टाद्यस्माःतिपितरं जायने सुनः | 
तस्मातपुत् इति प्रोक्तः सखयमेव खयंभुवा ॥ 

"हारीतः 

पृन्नामा निरयः प्राक्तरिचलनरन्तुश्च नैरयः। 
तत वे तायते यस्मात्तस्मासपुत्र इति स्थतः ॥ 

बृहस्पतिः [व्यव २६) ८१-८२) 

पुनास्ना नरकाशयस्मात् पितरं तायते यतः । 

पुखसन्दरेनेनापि तदुत्पत्तौ यनेन सः ॥ 

पौलोऽथ पुतिकापुलः स्वगप्राप्धिकरावुभौ । 
५रिक्य पिण्डप्रदानेन समा संपरिकलिपती ॥ 

1. अन्न असहायेनोक्तं पुंसां सति भ्रात्रे, स्रीणां सति सपत्ीपुत्ने क्षि्जादयः प्रति 

निघयो न कर्तव्या इति । पारिजतोः्प्येवमाह । मनुरीकायां 

(बि. र., ५८९) 

2, ज्ञायते पितरं वुतः-(मेधातिथिः) 

8, 8. ॥. (0) 28९1100 €8 {118 10 ‡ 2718. 

&. नरकात्पुललः-त, ज, ॥. ५. 

५, रिक्ये पिष्डाम्बुदाने च तो समौ परि कल्ितो-ण. 

उदयकयोऽप्येवम् ॥ 
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^ ® मे, # 

विष्णुता [विम १५, ०५; ब, १७, १। 

ऋणमास्मन् सन्नयति अम्रृतत्वं च विन्दति । 

पित एतस्य जातश्य पडचेज्ीवतो भुखप् ॥ 

रद्चलिख~पठीनधमयः 

यत्न कचन जानेन पिना पत्रेण नन्दति । 
तेन चावरृण+ याति वृण पिण्डदन व ॥ 

हारोतः 

यस्य पतरः युचिरैक्षः पूर्वे वयसि धार्मिकः । 
नियन्ता चासदोपाणाँ "स तारयति पूरेनान् 

शृङ्धलिखत। 

अग्मिहातरं त्यो वेदा यज्ञाश्च शतदक्षिणाः। 

सयषटुपु्भमूतस्य कलां नाहन्ि षोडशीम् ॥ 

पृतपौतपरतिष्ठस्य वहुपुत्रस्यः जीवनः । 
ऽअस्कन्नवेदयन्ञस्य दस्तभाप्ते तिविषटपथ् ;, 

"शद्वाकखित-विष्णु-वतिषटहाराताः 
पुत्रेण रोकाञ्जयति पोतेणानन्यपद्नुते | 
अथ पुत्रस्य पात्र च््रध्रस्यामोति गविष्टपम् 

1. सन्तारयति-ज. द. 

4 बहुपत्यस्य- स. 

३. अक्षुण्णवेदयज्ञस्य-वि- र. ५९१ ; *अक्षुण्णः' अदुः । 

4. विष्णुस्मृति, १५, ४५ ; वसिष्स्पृति, १७, ५. 

6. श््रभ्स्य' सूयंस्य (वि. र.; ५९१) 
6, "जिष्टपम्-वि. र. 
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याज्ञवल्क्यः [१, ८७८] 
भ लोकानन्त्यं दिवः प्राप्तिः पुतपीतपपौतकःः ॥ 

वसिष्ठ; [१७, २.४] 

अनन्ताः पुत्िणो लाका ना-ुत्रस्य गोकोऽस्तीति भरूमते । भ्रनाः 

सन्त्वपुलिणः' इलयभिशापः । प्रजाभिरप्रे -पृनस्वर्पहयाम्' इत्यपि निगमो 
भवति ॥ 

बृहस्पतिः [व्यन् २६, ८८ -००] 

अपन्ेण घतः कायां यार् नाट परयत्नतः | 

पिण्टोदकक्रियाहेतोनामसद्भातनम्य+ च ¦! 

काङ्क्षन्ति पितरः पृतान्नरकापातभीरवः। 

गयां यास्यति यः काथरपाऽ सान् सन {रापिष्पति ।' 

यथा जलं कुपुत्रेन तरन्मज्लति मानवः । 

तथा पिताः करपुतरस्तु तपस्यन्धर निमज्जति ॥९ 

1. छोकानन्त्यदिवः प्रा्िः-इनि विश्वरूपापरर्का. 
02. टलोकप्रा्निरानम्यप्रा्तिरदि धिश्च क्रमेण पनात्तप्रपो ति नियः 2. लोकप्रात्तिरानम्यप्राप्निर्दिवः प्रात्निश्च क्रमेण पुत्रगततप्रपोतिका यस्मात्, तम्भात् सिय: 

सेभ्याः (विश्वरूपः) 

3. यस्त्व हृदा कीरिणा मन्थमानो म॑स म्यां लोहर्नीभि, 

लातवेदो यशो अस्मासु धेहि प्रलाभिरग्रेभम्तत्सरमश्याम् ॥ 

त्र. वे. ३, ८, १९ ; ते. सं., १, ४, ४६ 
4, संकीतनाय-817. 6. 

8. तद्वस्िपिता-ग्य, मावृकापाठः, ए. 320. 

6. ¶716€ {&8{ णपा" [1768 816 श ])]018्वे एष ज, द, स कत ^. 8.2. 
(1116 1881 अत 87])€818 11718 17 गृहूस्यक्राण्ड, ४२३३-४; 

याददे गुणमाप्नोति कुष्ठबेः सन्तरन् जलम् । 
ताहश्चं गुणमाभोति कुपुनेः सम्तरस्तमः ॥ 



\9४४ कृव्यकरपतषदः [७ 

अथ निन्दितः 

तत्र मनुः [९; १४२-१४५] 

अनियुक्तासुतथंव पतिण्याप्शच देवरात् । 
उभोौतौ नाहतो भाम जारजातककामनौ ॥" 

नियुक्तायामपि पुमान्नाया जातोऽतिधानतः। 

नवाः पैतृकं रिक्थं पतितोत्पादितो हि सः ॥ 

गौतमः (२८) २१४] 

देवरवल्यामन्यजानपमभागपं 

नारदः [१६ ४९.२०. 

जाता मे सदतियुक्तायापकेन बरहुमिस्तथा | 

अरिक्तभालम्त से वीजिनापमबेते घुनाः); 

दशरुस्त बीजिनः पिण्ठं माता चेच्छुर्कना हृता | 
अशुरकापमनायां च ण्ण्डिद्रा बोदर ते ॥॥ 

1. अपूत्रे भतरि सूने पु्रोत्मदने सरिया गुखुनिषोग)ऽपक्षितम्यः। या गुखमिरनियुक्ता 
पुतमुत्पादयेत् शेत किलां मः प्षवजश्च पुत्रसतदथहरः' दत्यनया भ्राग्त्या-स तस्यां 
समृत्पन्नो न रिकः: | पिण्डदानं तु न निपिष्यते । यदपि पतितोत्पतो भवति ॥ 

(मेधातिथिः) (रागः प्षत्रियत्रु्यादिमागम् } एतवे पिण्डदानादेः उपलक्षणम् ॥ 
(वि. र., ५९२). 

८. (अविघानतः' शुङवस््रादिनियः्त्यागो शविपानामािः' | नियमत्यागेन देवरभातु- 
जाययोः पुतेत्पादने प्रवर्तपरानयोः युक्तं पतितत्वम् ॥ (मेधानिथिः, 

3. विद्यमानदेवरायां अन्येनोत्पादितमपरयममागादं, काभजत्वात् ॥ (मस्करिः) 
4. सव स्युः-मू. ना. पाटः | 
8, बीजिने-मु. ना, पि. र., ५९५. 

}. अनियुक्तायां” स्वैरिण्याम । अरिक्तमाजःः प्ेत्धिरिक्य न कमन्ते । मातृकषे्निक- 
मातामहानां च न क्थ मज्ते इति प्रकाश्क्ारः | यदि क्षलिणः ्ुस्क' दत्वा ब्रीजिन। 
माता इता, [द धुस्ते बीजिनो पिण्डम् |]. वि. र. ५९४. 
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मः [९, १९१] 
दरौ तु यौ विवदेयातां द्वाभ्यां जातो ज्जियां "धने । 
तयोयेद्यस्य पिभ्यं स्यात् तस्स गृहीत नेतरः ।# 

`अथ अपु अपुत्रधनविभागः 

तत्र पु; [९) १९० 

सस्थितस्यानपल्यस्य +सगोत्रात्तन्तुमाहरेत् । 
ततर यदक्यजातं ऽस्या्तत्तसमे प्रतिपादयेत् ।५ 

(तन्तुमाहरेत्' सगोलात्पुरूषात् सन्तानभुत्पादयेदित्यथेः । 

दद्धमनुः 

"अपुत्रा शयनं मतुः पारयन्ती व्रते स्थिता । 
पलन्येव द्या तिपण्दं द्ररसलम्थं कमेत च ॥ 

1. लिया धने-स, 

2. इदं तु ओरसपोनभैवविषयम् (कुट्टकः) अत स्री वेश्या-पुनभू-स्वैरिणीति 
पारिजातः । (वि, र., ५९४) 

त. [दटताी्ाह एालपह 111 प्ज8 8९601101 वाठ [ष्ाभृ18860 

8१ ९1९००४६५ 1) $ 1116 34450011071्50, [0]. 421-430 (6. 8016, 
1907). {16 18 16 {6176 ० 9४ "भगवान् लक्ष्मीधरः (}. 421). {1116 86607 

108 {1178 ; "दत्र लक्ष्मी घराचा्य॑मतमतिगम्मीरं दि व्परातमदाहतम्,. 

4. सगोत्रात् पुत्रमाश्रेत्-मेधातिथिः । सगोत्ता्तन्तमारेत्-ि. र., ५९५. 

5. स्यात्त्तसिन् प्रतिपादयेत् -मेधातिथिः 

6, "अनपत्यस्य" मृतस्य प्री सगोत्रात्" देवर-सपिण्डयोरन्यतरसात् अपत्यमुत्पाद्य 
तस्मै मृतस्वामिसत्वोपक्षिते ऋक्यनातं दन्रात् न खयमाददीत ईति पारिजातः ॥ 
(वि, र, ५९५). 

१. नियोगाथिन्या नास्ति रिक्थप्राहिष्वमिति स्पष्टयति | उक्तगुणा पकी पिवृध्रावु- 
सद्धावेऽपि स्वयमेव पतिघनं समग्रं गहाति, पल्युश्च भाद्धादि करोति ॥ (अपराः) ७४२). 

94 



५७४६ 

ॐ (ए त € {9 

(( 

8. 

9. 

10. 

11. 

कृद्यकद्पतसः [७४ 

बृहस्पतिः [भ्यव, २६, ९२-९५, ९७-९८, १०५] 

आश्नाये स्पृतितन्ते च ठोकाचार' च चूरिभिः। 
शरीरापं स्मृता जायाः पुण्यापुण्यफटे सपा ॥ 

यस्य नोपरता भायां देदार्पं तस्य जीवति । 
जीव्रत्यधेश्च शरेऽयं कथमन्यः समाप्तुयात् ॥ 

सङ्कस्ये वि्यमानेस्तुः पित्रश्रावसनाभिभिः। 
असरुतस्य प्रमीतस्य “पनी तद्धागहारिणी ॥ 

8. ¢ 9 अ €< (~ द 

पूेप्रमीताभनिदोतं मृते मतेरि तद्धनम् । 
विन्देत् पतिव्रता नारी घमे एष सनातनः ॥ 

जङ्गमं स्थावरं हेमं 'दुप्यधान्यर साम्बरम् । 
आदाय दापयेष्छाद्धं पासषाण्ास्तिकादिकम् ॥ 

पित्रन्यगुरुदोहितान् "भतः स्वक्लीयमातुगन् । 
पूजयेत्कग्यपूतांभ्यां द्धान्धानतिथीन् चयः ॥ 

°तत्सपिण्डा बान्धवाश्च येऽन्ये स्युः परिपन्थिनः। 
""दस्युधेनानि तान् राजा चोरदण्डेन "शासयेत् ॥ 

, लोकाचारे" लोकाचारानुमते अथशास्ने-स्मृ. च. 
, भमार्या-अपशाकं, ७४० ; जाया-चि, र. ५९५. 
, वियमानस्तु-अप्रयाकः, ७४० ; कुस्येषु विद्यमानेषु पितृभ्रातृसनाभिषु-अपराकैः 
, (नारी पनो-स्मृ, च. 

. पूव प्रमीत-अपराके, ७४ 
, रूप्यघान्य-}3. 4. 8. 3. (0) भपराकं, ७४१ ; हेम सूप्यं घारम्यं रथाम्बरम्- 

वि. र,, ५९६. 

सखखमभर्वीयमावुलान्-अपराक, ७४२ 
बृद्धानायातियीन्-मपराके, ७४१ 
सपिण्डा बाम्धवा ये तु तस्याः स्युः (बाङमद्यम् ) 
ग्युः-द, 1. च. 

घातयेत्-(बालभरटयम्) 
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अथ नारदः [१६, ५०] 

पुत्राभावे त दुहिता तुरयसन्तानदशेनात्' । 
पुल्श्र दुहिता चोभौ पितुः सन्तानकारकों ॥ 

-तथा (1 ) मतुः) ;» ९) १२३०. 

यथैवाता तथा पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा | 
तस्यामात्मनि तिषटन्ल्यां कथमन्यो धनं हरेत् ॥ 

बृहस्पतिः [व्यव,) २६, १३२। 

सदशी सदभेनूढा साध्यी शुश्रषणे रता। 
कूताकृता वाऽपुव्रश्य पितुषनहरातुसा। 

(कुता' पुतिकात्वेन स्थापिता । 

तथा [व्यव,,) २६, १२५. 

भायांघ्ुतवरिदहीनस्य तनयस्य प्रेतस्य च । 

पाता ऋक्थहरी जेया भ्राताबा तदचरुन्नया॥ 

1. कारणात्. ना. स्मर. 

2. पुलग्र्णं पल्या अप्युपलश्चणम् (मदनरस, १५४) पर्म्यामसस्यां पितृसमानबणा 
दुदितयेऽपु्रधनखामिन्यः (भपराकं, ७४२). 

8. मनु-नारदो इति दायभागे, १७५ ; नारद' इति अवराः (७४३) ; मनु- 
नारदाविति ग्ववहारनि्णये (४५७) । मुद्रित ना. स्मृ. न ष्टम् । 

4. सदशी सवणा । (कृताऽङृता' पुतिका इव्यथः । अल च “कृताङ्ता बा, इत्यनेन 
पुत्रिका दष्टान्ततयो पदीयते, न पुनस्तस्या अपुत्तधनम्राहित्वं विधीयते । न हि पुत्रिकापिता- 
ऽपुत इति शक्यते वक्तुम् , पुलिकायाः पुत्रस्वात् । (भपसाकेः, ७४४) 

९. पारिजातमते मातृपदं पिवरप्युपलक्षणम् । (तदनुशयाः मातापित्रोरतुश्या (स्श्रति 
सारः, धमकाशे, १५१८) ; 'तदनुश्षयाः मातुरनुशया । (वि. र, ५९७). पिद्रभवे माता, 
मातानुमतो वा भाता (भपराकं, ७४५) 



७४८ इलकस्पतङः ७४ 

मनुः (९) २१७] 

अनपत्यस्य पुत्रस्य माता दायादमाप्नुयात् । 
मातयेपि च त्तायां पितुमोता हरेदढनम् ॥ 

गौतमः [२७, २८, । 

असंखष्टिविमामः । परेतानां इगेष्ठस्य ॥ 

मनुः ९) १८५-१८७. 

पिता हरेदपुतस्य रिक्थं ्रातर एव बा । 

लयाणारुदकं कायं तिषु पिण्डः प्रवतेते ॥ 

चतुथः संमरदातिषां पश्चमो नोपपद्यते । 
अत ङ्व सङ्कस्यः स्यादाचायेः शिष्य एव वा ॥॥ 

 पेठीनसिः 

अपुत्रस्य सखयातस्य ध्राठृगामि द्रव्यम् । तदभावे मातापितरौ रभे 
+ (क 

ताम् । पत्री वाऽञ्यरेष्ठाः सगातशिष्यसव्रह्मचारेणः ॥ 

यश्च (अपुलधनं पर्यामिगामि' इव्यादि “विष्णुवचनेन (१७, ४) 
। ® श्रात्सद्धावेऽप्यपुत्रधनस्य परट्यभिगामित्वं प्रतिपादितम्, तत् “अपता 

1. एतदपि पक्लो-माता-पित्रसत्वे बोद्धव्यम् । (वि, र., ५९८) । देमात्रकाणां समान 

लाती यानां असमानजातीयानां अमिन्नमातृकाणां चयो भागः स ख्स्रवर्भव्येषठस्येव मवति ॥ 
(मस्करी). 

2. “अपुत्रस्य! मख्यामख्यपुत्रद्यून्यस्य । (अनम्तरः' सन्निहितः (वि. र., ५९८). 

8. श््येष्ठा' इति भपराकेपाठः (७४४) ; अज्येष्ठा" इति चि. र., ५९७ ; शङ्ख- 
िखितपेढीनसिवचनं इति अपराकेनोद्धतम् । "तत् पिवृधनातुपषातेन भाभितविभक्तषनेषु 
भ्रातृषु द्रषटभ्यम्। एताहश्भरात्रभवे पितरो ग्येष्ठा बा पल्ली ॥ (अपरार्क, ७४४). 

4. विष्णुवचनेन भ्रात्रं मवेऽप्यपुत्रस्य पतीगामित्वं तत् 'भपुल्ला-ख, 
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शयनं भरेः' इत्यादि हृद्धमनुवाक्यषयौलोचनया भैशयनपरिपारन- 
भरद्धकरणादिशुणोपेता या प्त्री तद्विषयम् । या चैवंविधा न भवति तस्यां 
विद्यमानायामपि च्राट्गाम्येव तद्धनम् ॥' य- 

भरणं चास्य इर्वीन् स्लीणामाजीवनक्तयात् । 
रक्षन्ति शय्यां भतुशेदाच्छिद्ूरितराघु तत् ॥ 

इति भरणमात्रं शङ्खेनाक्तम् । तद्रेधव्यव्रतरदहिताऽग्यभिचारिणीमा- 
विषयम् । यथ याङ्गवस्कयेन (२, १२५) शपितरौ भ्रातरस्तथा इति 
धराठ्सद्धावे पितोरेवाधिकार उक्त, सः पितृषितामहायुपा्जितघनविषयः । 
यच पिदृद्रभ्याविरोधेनापाजितं तततो; सद्धावेऽपि भरातृणामेव ॥ 

देवटः 

ततो दायमपुतस्य बिभनेरन् सहोदराः । 
कस्या दुहितरो ब्रापि धियमाणः पिताऽपि वा ॥ 

सवणां श्रातरो पता भाया “वेति यथाक्रमम् । 
तेषामभावे ग्हीयुः छुस्यानां सहवासिनः ॥॥ 

1, 2, ६६€[10तप८८ $ वि. र; ५९९. 
8, तुल्याः" [सोदयाः], वि. र., ५९९. 
$. “चेति, इति वि. र, पाठः 

8. शधियमाणः' विद्यमानः, सस्परह इति ओेधः (स्म. च.) । अन्न दखायुधेन “यथाक्रम? 
यथा याङ्शवल्कष्यादिक्रममिति विरोधमाशङ्क्य परिदतम्-अमेदं श्ा्तत्वमिति उपक्रम्य 
छिखितं च धक्तीमारम्य शरोत्रियपर्यन्तस्य अपुततव्राह्मणधने राजपर्यन्तसय सपुलाताह्यणधनेऽभि- 
कारिसवम् । एतदथनाच्च शङ्खलिक्ितवचनेऽपि ऽयवदितकल्पना कार्या, इति, दैवरवचने 
अलन्धक्रमे याज्शषस्कयः विप्णूक्तः क्रमः अन्वेतीति देवरुवचनङ्िखनानम्तरं याद्वरकय- 
विस्णुवचने ङिखितवतः कल्त्कारस्याभिपरेतम् । वस्वुतस्तु॒वैडीनसिवाभ्ये (मपुप्रश्य 
[प्रमीतस्य] भ्रातृगामि द्र््यः इति पितृपितामहार्जितघनेतरषने, तदभावे मातापितरा' चित्यपि । 
अन्यत्र कण्डे क्रमदरानमेवेति न विरोधः (वि, र.) ६००) 
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याज्ञवल्क्यः [२, १३५-१३६। 

पतनी दुहितरथेव पितरौ भ्रातरस्तथा । 
तस्ुतो गोत्रजो बन्धुः शिष्यः सब्रह्मचारिणः ॥ 

एषामभावे पवेस्य धनभागुत्तरोत्तरः । 
सखर्यातस्य शचपुत्नस्य सवेवर्णेष्वयं विधिः" ॥ 

विष्णुः [१९ ४-१३। 

अपुल्स्य धनं पल्यमिगापि । तदमावे दुहितृगापि । तदभावे मातर 
गामिः। तदमापे पितृगामि । तदभावे श्रातृगामि । तदभाषे भ्रातृपएत- 

गामि । तदभावे बन्धुगामिः। तदभावे सङ्कट्यगामि । तदभावे सहाध्यायि- 
गापि । तदभव ब्राह्मणधनवरं राजगामि ॥ 

क~ न, (~. 

दुहिवृदाहिलानन्तर ~ बहस्पतिः [व्यव २६; 

तदभावे रातरस्तु भरात्पुत्राः सनाभयः | 
सङस्या बान्धवाः शिष्याः भ्रोत्तियाश्च षनादहकाः ॥ 

मृतोऽनपल्योऽभायेश्रेदश्रतिपितृमातरकः । 
सर्वे सपिण्डास्तदायं विभजरन् यथांशतः ॥ 

1. 'अपुलस्य' अविद्यमानगुख्यगोण बलस्य । “ख्यातस्य? मृतस्य । केनचित् [विभ्बङ्पेण] 
दुहितर पुत्रिका एव", प. २४२९ | दु्िवृशम्देन पुभिकोच्यते इति | तन्निरस्तं वेदितन्यम् । 

माता च पिता च "पितरौ" ॥ (मपराकः, ७४२-७४४). अपुतस्वमत्र पौतप्रणप्तयून्यत्बमपि 
विवश्चितमिति प्रकाशशकारेण योतितम् । युक्तं चेतद् व्याबक्ारिकल्नात् ॥ (बि. र. ६००}, 
पल्ली अन्न यदी तगभाऽमिप्रेता (विश्वरूपः, २५२) 

४. 8१४ 8प]) 116 $ 3... तवि. र. 

०, (11111{6व एक 3180167 फणा प8९८ा1]01. बन्धुर सपिण्डः | सगोत्र इति 

भिश्ाः (?) ॥ वि. र.) ६०१; 
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सद्त्पम्राद्धनादरपं तदं स्थापयेत्पृथक् । 

मासषाण्पासिकश्राद्धे वार्षिकं च प्रयत्रतः॥ 

बहवो ज्ञातयो यत्न सङ्खटया बान्धवास्तथा । 

यो ध्ासन्नतरस्तषां सोऽनपलयधनं हरेत् ॥ 

बोधायनः [१ ११, १५-१२] 

प्रपितामहः पितामहः पिता खयं सोदयौ च्रातरः सवणोयाः "पत 

पौत्राः प्रपौल्ास्तानविभक्तदायादान् सपिण्डानाचक्नते । विभक्तादायादानपि 
सङ्कल्यानाचक्षते । असत्खङ्गजेषु तद्रामी र्थो भवति । सप्ण्डिभावे 
सङकरयः । तदभात्रेः पिताऽऽचार्योऽन्तेवासी ऋचिग्वा हरेत् । तदभावे 
राजाः ॥ 

नारदः [१६ ५१-५२] 

अभावे दुहितृणां च सङकुर्या बान्धवास्तथा । 
ततः सजाल्याः सर्वेषामभावे राजगामि तत् ॥ 

अन्यत्र ब्राह्मणात् किंतु राजा धमेपरायणः। 

तत्शछीणां जीवनं दचादेष दायविधिः स्मृतः ॥ 

देवः 

सवेन दायकं राजा हरेद्रद्यस्वर्जितम् । 
अदापकं ठु ब्रह्मखं भोतियेभ्यः प्रदापयेत् ॥ 

1. "पुलञः पौलः प्रपोचस्तस्पुत्रसतत्पुलवजं॒तेषां च पुन्रपौत्नमतिमक्तदायथं॑वपिण्डानाच. 
क्षते इति सुद्रितवोघायानीये (धर. ५६) 'पत्रः पोत्रः प्रपौत्र एतानाविभक्तदायादान् सपिण्डा 
नाचक्षते" इति विवादरल्ञाकरे (६०२). 

2. तद मविऽप्याचायों-मूलमातृकाः, चि. र., च. 

8, 'भङ्गजेषु" ओरसादिषु (वि. र.) 
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बोधायनः [१, ११, १५४] 

बरह्मखं पुतपोलनघ्रं हन्यादेकाकरिनं विषम्, । 

भून विषं विषमित्याहुतरद्यसखं विषयुच्यते ॥] 

तस्माद्राजा ब्राह्मणखं नाददीत कथचन । 

ग्परपं ह्येतद्रिषं यद्राह्यणखमिति ॥ 

बृहस्पतिः [व्यब., २६, ११९] 

येऽपृतराः प्षततविद्शुद्राः पनौश्रातूतरिवार्जिताः 

तेषां धनं हरेद्रा्ा सवेस्यापिपतिहिं यः ॥ 

शङ्खलिखितां 

परिषद्वापि* वा श्रोतियद्रव्यंन राजगामि। न हां राज्ञा देवब्राह्मण- 
संस्थितम् । न निक्षेपोपनिधिक्रमागतम् । न बारस्ीघनानि । एवं च्ाद- 

न हाय ्ीधनं रज्ञा तथा बारधनानि च । 

नायौः 'वडागमं वित्तं बारानां पेतृकं धनम् ); 

मनुः (८) २७) 

बाढदायागरत" रिक्यं तावद्राजा तु पाटयेत् । 
यावत्स स्यात्समादत्तो यावद्राऽतीतशेशवः ॥ 

1. हरेत्-30716 पक्षा 8611]018 ; विषं-उ, स, बि. 

2. 00011४6 एङ पा€ क्षा प8८ा])8 97त वि. र. ६०३ ; 8प]0]116व 

10 {16 [0111116 (6८\८८0द(/414 

8. 11118 18 101} [0111116 ४8 & (60 फराह 0४ वि, र. ६५३, 

4, परिषद्वाह्यणाः । क्रमागते पितरृपरंपरयाऽऽगतम् । (वि. र., ६०४) | 
0. अध्यग्यादिषडागमरन्धम् । (वि. र, ६०४) 

6. बालदायादिकं हति मेधातिथिपादः 
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विष्णु ‡ ॥ २ % ६५ ] 

बाठानायक्लीधनानि च राजा प्रिषाण्येत् ॥ 

शङ्खरिखितौ 

रक्षद्राजा बारनां षनान्यप्राप्तञ्यवहाराणां भरोिय्दीरपन्रीनाम् । 
प्रहीणखामिकानि राजगामीनि भवन्ति ॥ 

युलापिकारे बौधायनः [२, ३, ३७] 

तेषापप्राप्ठव्यवहाराणामंशानः सोपचयान् सुयु्रान् निदध्यादाभ्य- 
वहारपापणात् ॥ 

कात्यायनः [८४५, अ] 

भोषितस्य च यो भागो रक्षेयुः सवे एव तम् । 
वारयते मृते रिक्थं र्यं तत्खं! ठ बन्धुभिः॥ 

पोगण्डाः परतस्लं तु विभजेरन् यथांशतः । 

बागपुते' बालः पल्ल! यस्य तस्मिन् । 'पोगण्डो)ऽतिवारः व्यवहारा 
नभिङ्ग! ॥ 

विष्णुः [१५, ४०] 

न्यथायेहरः स पिण्डदायी ॥ 

स्मरतिः 

यो घनमाद्दीत स तस्मे श्राद्धः ङयात् । पिष्टं च तिपरूषं दश्रात् ॥ इति 

, च्च. वि, रक्ाकरे नास्ति [६०४]. 
, अंशोपचयान् सुनिगुप्ान्-स 
, रक्ष्यम्क्य-उ. 
, तन्तन्तु-ि, ₹., ६०५ 

„ ‰€}70१०५९१ 7 वि. र. ६०५. 
 भ्यश्चांद्यहरः' इति वि. र, पाठः 
, अत्र भाद्ध्ब्देन परोषितेको दिशम्युग्यन्ते इति प्रकाहाकारः | (वि. र., ६०५) 

9९ 

=] ॐ @ # € ?& ^~ 
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शद्धश्ातातपो ब्रहस्पतिश्च [ध्यव २६, १३९) 

श्रतावा ्रातृपृूत्रो वा सपिण्डः शिष्य एववा) 
सह पिष्डक्रियां कृता इयादभ्युदयं ततः ॥ 

गवोसष्ठुः [विष्णुस्पति, १५, ३१] 

पुः पिरेवि्ताङामेऽपि पिण्दं ददाव् ॥ 

अथ विष्णुः [१७ १५] 

वानप्रस्थथनमाचार्या ग्रहीयाच्छष्यो वा ॥ 

याङ्नवसक्यः [२, १३५७] 

वानप्रस्ययतिब्रह्यचारिणाप्रक्थमागिनः। 
क्रपेणाचायेसच्छिष्यधमभ्रात्कतीर्थिनः ॥ 

अथ संखषटिविभागः" 

तत मतुः [९; २१०-२१२] 

१विभक्ताः सह जीवन्तो विभनेरन्पुनयेदि । 
समस्तत्र षिभागः स्यास्ञ्येष्यं तत्र न विद्यते |“ 

येषां स्येष्ठः कनिष्ठो वा हीयेतांशप्रदानतः । 
त्रियेतान्यतरो वाऽपि तस्य भागो न टुप्यते ॥ 

1. वि. र ६०६ 8710 स्पृतिषार, १३८, १४४ 2.861106 1118 {0 बृहस्पति, 

&. 8. 8. ॥0 इृद्ध्यातातप %0 3. ५. 8. 13, (0) 810 7. 28. 10 ब्द. 
2. विष्णुः-ल, द, ; 101 प्रात व 4526{045201142. ^ 861196व 10 

8141118 ए वि, र ६०६. 

8. श्रक्मचारी* नेष्ठिकोऽभिप्रेतः । एकाचार्यतेबद्धो 'धर्मभराता, । पएकाभमसंनद 
"एकतीर्थी' (विश्बरूपः) ॥ (क्रमेण प्रतिलोमक्रमेण (कि. र. ६०६) 

4, अथ संसष्टधनविभागः-द 
६, विष्णुस्प्रति, १८, ४२१. 

6. समस्तत्र इति-सवणंभ्रावृखंसगांमिप्रायेण, बाक्षणश्चतिययोस्तु संसर्गे, पूवकूटपः 
 भागदुखारेण भागम्यवखा बोढन्या । (दावभागः, २१२) 
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सोदयो विभजेरंस्तं समे सहिताः समम् । 
भ्रातरोये च संसृष्टा 'मागन्यश्च सनामयः॥ 

बृहस्पतिः, (व्यव, २६, १०६. 

संखष्टो यौ पुनः प्रीया तौ परस्परभागिनो ॥ 

तथा [ व्यव, २६, १०६-८ ; ११२] 

विभक्ता भ्रातरो ये च संप्रीदयेकत्न सस्थिताः। 
पुनविभागकरणे ऽयं तेषां न विद्यते ॥ 

यदा कचिखमीयेत भरव्रजेद्रा कथश्चन । 
न प्यते तस्य भागः सोदरस्य विधीयते ॥ 

या तस्य भगिनी सा तु तर्तोऽशं छन्धुमहेति । 
© 4८. 

अनपल्यस्य धर्मोऽयमभायोागपितृक्स्य च॥ 

संखष्टानां तु यः क्चिद्धिवाश्ोयदिनाऽधिक्म् । 
प्राम्नोति तस्य दातव्यो द्रथेशः शेषाः समांशिनः ॥ 

नारदः [१६) २४] 

संखष्ठानां ठ यो भागस्तेषामेव स इष्यते । 
‹अतोऽन्यथां श माजस्तु नि्बीजष्वितरानियात् ।॥ 

1. (भगिम्यश्च सनाभयः सोदयं अप्रत्ताः ता दि सनामिम्यपदेश्याः । प्रता; पुनः 
पतिगोजमावमनुभवम्तीति न भ्रातृणां सनामयः ( मेघातिधिः ) 

2. तेषां जयेष्ठ न विद्यते-ज. 
8. भार्या-वि. र., ६०८ ; षाडमदरीय, ७१२. 
4. भनारदः*-इति ज, द, 3. 4. 4... 
५. [801५6 70 ०6 फद्ाप्रहटा]08 8प00116व ४ङ़ ज, द, 2. 4. 

४110 ^. 9. 13. 

'सनपयोऽशभाग्योऽपि निबींजेष्वितरानियात्' इति गृद्रितना. स्मर. | 

6. प्रकाश्चकारस्तु (अतोऽग्यथाः पुत्रवत्वेऽपि त एवांशभाजः ननिर्बीनिषु' सम्तान- 

रहितेषु भ्रावृन्भाग "इयादू' गच्छेदि त्याह । पारेजाते त॒ ` अतोऽन्यथा अनंञ्चभाज' इति 
पठितं तच्च बहुप्रग्थविर्ववादात् व्यक्तम् । (वि, र. ६०८) ॥ 
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(अतोऽन्यथा संखष्टिनापभावे । ननिर्वीजिषु, सन्तानरहितेषु । इतरान् 
अशहरान् । यात् गथ्छत् ॥ 

ग्धः 
भ्रातृणामप्रनाः परेयारकथिव् चेस्व्रजेत' वा । 
विभजेरन् धनं तस्य शेषास्तु ्वीधन विना ॥ 

भरणं चास्य ङुर्वीरन् स्ीणापाजोवितक्षयात् । 
रक्षन्ति शय्यां भरेश्ेदाच्छिन्धरितराघु तत् ॥ 

या तस्य दुहिता तस्याः पि॑श्षो भरणे मतः| 

आसेस्काराद्धरेद्धागं परतो बिभरयात् पतिः 

(इतरासु" ्य्यापरक्षन्तीषु । 'आसंस्काराद्ः विवराहपभिन्याप्य तावन्तं 

मागं हेरे्यावता विवाहस्य निष्पत्तिरित्ययः ।3 

याज्ञवल्क्यः [२, १३८) 

सखष्टिनिस्त॒ संखष्ट सोदरस्य त॒ सोदरः 

दधाश्चापहरेष्ांश जातस्य च मृतस्य च ||“ 

1, प्रभ्चियेत इति चि. र. पाटः 

2. सियोऽत्र बेघम्यव्रतादिरहिताम्यभिचारिण्यः । अभार्यापितृकस्य च इत्यत्र भाय. 
शग्दो बैघन्यत्रतादिसहिताम्यभिचारिणीपरः। पारिजाते ठु लियोऽत्न सबणां इत्युक्तम् । तेन 
तन्मते भार्याशब्दः पूव॑सवण॑भार्यापर इति लक्षयते ॥ (बि, र.) ६०९) 

3. ४५ $ वि. र. 

4, बिमक्तः सन् निसित्तान्तरात् यः पित्रा भ्राता बा खह अयं संसज्य वसति, ख 
"संसृष्टी तत्र ययेवं खह वसतां पितापुल्नाणां पितुः पुतो जायेत तस्य अयर्मश्चो देयः । मृतस्य 
च हतेम्यः । सोदरस्य च सोदरः हत्येतत्त मातृतो विभागपक्षे द्र्टम्यम् । निधने च पितरि 

विमक्तजविषयम् ॥ (विश्वरूपः) मृतस्य | संसष्टिनः | धनं संखुष्टयेव ता हरेत् । भाताऽन 
सोदर एव न पुनरम्योदयं‡ स॑सृष्टथपि । स॑सष्टिनस्वु "जातस्य तम्मरणोत्तरकारमुस्पन्नस्य पुत्रस्य 
तद्धागै, तस्पुज्राय नीबम्स॑सष्टो दयात् 1 (भपराकैः, ७४७) | 
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अनन्तरं याज्ञवल्क्यः [२, २३५] 

अन्योदयस्त संख नान्योदयेषनं हरेत् । 

असेखष्टयपि वाऽऽदधात् संखष्टो नान्यमावनः ।+ 

(र ग्ध, 

.सथष्ठोऽल्न एकोदरसम्बद्धः सोदरोऽभिप्रेतः | 

कात्यायनः [९३२ 

सेसृष्टानां तु सखष्टा पृथक्स्थानां पृथक्स्थिताः | 

अभावेऽथहरा ज्ञेया निर्बीजान्योन्यभागिनः ॥ 

(अभवे स्नीपुत्ादीनामथहराणाममवे । 

बृहस्पतिः [व्यव २६, ११३ 
| क वेभक्तो यः पुनः पित्रा भात्रा वेकत संस्थितः । 
@, ध, 

पितृथ्येनाथवा प्रीया सदु सख उच्यते ॥° 

1. यर्ा पुनरम्योदरयः संसृष्टौ न सोदरशभेत् तदा कोऽशष्र इत्योश्षायामाह-'भसंस्- 

षपपि चाऽ<द व्रास्वोदर्यो नान्यमातृजः” इति। सोदयां यद्यपि असंस्ठी तथाऽपि स एवाऽऽददीत 

न पुनरन्योदयः स॑सष््यपि । अन्योदयस्य संसष्टिर्बै विशेषण “भरंसखष्य्य' इति शब्दादू- 

गम्यते | तेनायमथ; सिद्धः--यदि सोदरत्बं स॑स्गित्व च विद्यते तदा स पव तादशस्यां श इरति। 

यदा पुनः संसृटित्वं अन्बोदयंस्य तद। सोदरस्वमेवां शहर निभित्तं नेतरत् इति ॥ (भपराकंः, 

७४८), वि. र. ननाम्योद्यो धने" इति पठति व्याख्याति च (६१०)-नाम्योदयों धनं 

हरेदसयुष्टौ' इति %ोकच्छेदः । संसुष्ट्यपि धनमाददीत ; भसंसष्टस्यापि धनग्रहणे सोदरत्वमपि 

हेदुर्क्तः अनेन । यस्तु कर्पतरौ 'नान्योदयंषनं रेत्, इति पाठः तन्नापि स एवाथः ॥ 

(बि, र. ६१०). “व पाठः लिपिप्रमाद' इति चण्डेश्वरमतम् (वि, र्. ६१० 001 101}. 

2, 'अभाषे' मा्ययमावे । निर्व जाम्योम्यभाविनः इति द्र्द्रसमासः । (वि. र. ६११) 

8. प्रकाश्चो तु मचनबङेन नियम पएवेस्युक्तम् । (वि, र.) ६११) 
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अथ विभागनिश्वयः 

तत नारदः । १६१ २६-४० | 

विभागषर्मसन्देहे दायादानां विनिणेयः। 

्रातिभिमागरेख्येन" पृथक्तायेभवतंनात् ॥ 
कू =, 0 भ 

घ्रावृणामविभक्तानामेको धमः प्रवतेते । 
विभागे सति धर्मोऽपिः भवेत्तेषां पृथर् पृथङ् ॥ 

 दानग्रहणपन्वन्ग्रहमेपरिग्रहाः । 
विभक्तानां प्रथमतया; पाकधमोगमव्ययाः ॥ 

साक्षित्वं प्रातिभाय्यं च दानं ग्रहणमेव च | 

विभक्ता ्रातरः कुयुनाऽविभक्ताः परस्परम् ॥ 

येषापेता; क्रिया रोके प्रवतेन्ते खरिक्थतः+ | 

विभक्तानवगच्छेयुर्कख्यपप्यन्तर
ण तानः ॥ 

याह वर्यः [२, १४९] 

विभागनिहे ज्ञातिबन्धु सा्ष्यभिरेखितेः। 

विभागभावना हेया श्रहप्षेवेश्च योतकेः | 

1. रेख्येथ-मु. ना. स्मर. 

2. धर्मो हि-मु. ना. स्मृ. वि. र. ६२२. 1. ; षमोऽयं-चि. र.) ६२२. 

3. प्पृथक्छारयप्रदथनात्" प्रयगायन्ययादिकायंप्रहृत्तिददीनात् । “धमो वेश्वदेवादि- 

क्रियाकलापः । "आगमो, अथप्रासिः | ¶्ययः! लागः । (वि, र.) ६१२) 

4. रिकििनाम्-मु. ना, स्मर. ; वि. र. ६२२7, 

6. ्५€ € वभप्प णाश्ापडला0{ €1त8 8० 18 0110०56 

एफ ४18 शणो] ९010070; इति भटृहृदवधरात्मनमहासांपिविग्रहिकमहशी- 

क्षमी धरविरचिते कृत्यकस्पतरां व्यवक्ारकाण्डे (८ | व्यवहारकाण्डं समाप्तम् ॥ 
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तय. [२, ५२ |] 

श्रावृणापथ दम्पल्योः" पितुः पलस्य चैव हि । 
प्रीतिमाव्यमूणं सा्यमविभक्ते न तु स्मृतम् ॥ 

धौतः, पृथाभूतेः ¦ 

बृहस्पतिः [व्यव २६, १४७] 

पृथगायग्ययपनाः "कुसीद परस्परम् । 
वणिक्पथं च येः डुयुधिभक्तास्ते" न संश्रयः ॥ 

अथ विभक्तढृत्यम् 

ततर नारद 

ययेकनाता बहवः पृथग्पमाः पृथक्क्रियाः । 
शपृथकमेयणोपेता न चेत्कारयेषु" सम्मताः ॥ 

1, द॑पतिवचनश्चात्र विभागासम्भवादन्येषामपि रिक्यभाजामविभक्तानां सक्ष्याययमाष- 

प्रदर्चनायम् | (चिश्बरूपः) | अत्र अविभक्तग्रह्ण भ्रावरविषवं, पितापुत्रविष्रय वा, न जायापति- 

विषयम् । न हि तयोधनविभागोऽस्ति, पतिधने हि जाया खवामिनी जायात्वादेव । अतो 
दपत्योः साधारणं धनमशक्यं विभक्तम् । अत पठ भापस्तम्बः--““जायापत्योन विभागो 
विध्यते पाणिप्रहणाद्धि सहत्वं कमेषु । तथा पुण्यफषेषु द्रम्यपरिग्रहेषु च'' इति [आप. ध. सू., 
२, १४, १६-१९] । (अपराकः, ६५४-६५५) ॥ पूतेषु जायापत्योः परयगेवाधिकारः 
संपद्यते । येषु पुण्यकमसु सहाधिकरारः तेषां फलेषु सदृत्वमिति बोद्धव्यं, न पुनः पूर्तानां 
भत्रनुक्ञयानुष्टितानां फलेष्वपि । द्रव्यस्वामित्वं पल्य दर्दितं न पुनर्विभागाभावः । यसात् 
्रग्यपरिग्रदेषु" इत्युक्त्वा [आपस्तम्बेन ; २, १४, २०] ततर कारणमुक्तम्--““भदर्विप्रवासे 
नेमित्तिके दाने [अतिथिभोजनमिक्षाप्रदानादं यस्मात् न] स्तेयमुषदिशन्ति मन्वादयः 
तस्माद्धार्याया थपि द्रव्यखामित्वमस्ि अन्यथा स्तेयं स्यादिति" । तस्मात् भवुरिच्छया भायंयापि 
दरव्यविभागो भवययेब न स्वेच्छया । यथा वक्ष्यति--भ्यदि कुयौत्समानश्चाग्पल्यः कार्याः 
समांशिकाः! [याञ्., २, ११५]|-- इति (विश्चानेभ्बरः) 

. कुसी दमपरस्परम्-ख, नि. 
. ते-ख, ज, द, 
, विभक्ता ये-स. 
, प्रथक्रायं-स, 
. न चेत् कृयेषु-षि. र. : (६१४) <> रए + € 
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खभागान्यदि ददुस्ते विक्रीणीयुरथापिना। 
यु यये तत्सवेमीश्ास्ते खधनस्य वै" ॥ 

बृहस्पतिः [ब्यव,) २६] 

येनांश्चो यादश्चो भुक्तस्तस्यः तन्न विचारयेत् ॥ 

तथा (व्यव, २६] 

खेच्छाकृतविभागो यः पुनरेव विसवदेत् । 
स राह्नांशे स्के स्थाप्यः शासनीयोऽनुबन्धदृत् ॥ 

"तथा [उ्यव,) २६, 

विभक्ता धषिभक्ता वा दायादा स्थावरे समाः| 

एको हयनीक्षः सवेत दानाधमनव्रेक्रयेः ॥ 

इति पहाराजाधिगजभ्रीगाचिन्दरचन्द्रदेवमहासान्धिविग्रहिकेण 

भटश्रीहूः यधरात्मजन भट्ृश्रीरुष्ष्पोधरण विरचिते 

कृत्यकर्पतरो व्यवहारकाण्ड दायविभागः ॥ 

"योर 2 (रि | । 1 

. च-स, 1. ¶. 

ततः-बि,. 
. राका स्वे सखके-स, 1. च. 
. भ्धारेश्वरे बृहस्पतिः"-वि, स ; "धारेश्वरे, 710१ 0४1 1 ^. 8. 2. 87 

, (आमन, आधीकरणम् (स्मर. च.) र =+ ९9 = | 
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अथ यूतसमाह्गयम् 
तन्न नारदः ना. स्प्रू ९१९, ९; ना.म, सं, १८, १] 

¶ [५ ॥ 

अक्षवधशचलाकायर्देवनं जिह्मकारितम्। 
पणक्रीडावयोभिश्च पदं दूतसमाहयम् ॥ 

मनुः [९) २२९] 

अप्राणिभियेत्करियते तट्लोके शृतघु्यते । 
प्राणिभिः क्रियते यस्तु स विङ्षेयः समाहयः॥ 

काकिन्यो वधिकाश्चैव शाकाः सीसमेव च । 
अक्षाः सर्बाजाः कुहका दूनापकरणानि षट् ॥ 

बहस्पतिः [व्यव २८, १] 

अन्योन्यं परिश्रहीताः प्पक्षिपेषमृगादयः | 

प्रहरन्ते कृतपणास्तं शद निति समाहयम् ॥ 

1. अश्चत्रह्-मिता., स्प. च. ; भक्षवम्ध-वि. र. स्म्. चि, ; अश्चवन्र-भष, ; 

"अक्षाः, पाश्चकाः, ' वप्रः, चमादिवल्यवेषः-भपराकंः ; धरत" चर्ममयपद्धिका-स्थु च॑. । 

2. ^. 9. 13.) 1016] 01868 118 810०1९8) शएण[11लु1 18 70{ पव 17 

16 एप {९त् मनुस्मृति ४ 18 ५१४९१ फ़ अपराकं, २, १९९. 

8. मौर्य 07 सी मप, 

4. कुश्काः-ज ; शद काः -4. 8. 8. ; शक्काः-^, 8. 8. (४). 

8. पश्चिमेषदषादयः-बि. 

6. विदम्ति-नि. 
96 



७ॐदषे कु्यकल्पतसः [9५ 

मनुः [९, २२१-२२२) २२४, २२७, २२८] 
धृतं समा्यं चैव राजा 'राटद्विवासयेत् । 
राष्टन्तकरणवेतो द्री दोषौ पृथिवीक्षिताम् ॥ 

परकाक्षमेतचास्कर्य यहेवनसमाहयौः | 
तयो निलय प्रतीघाते नृपतियेनवान् भवेत् ॥ 

"यतं समाहयं चेव भ्यः याद्श्च कारयेत् । 
न्तान् सवान् घातयेद्राजा शुद्र द्विजरिङ्गिनः ॥ 

दृतमेतस्पुराकस्पे दष्टं "वैरकरं महत्, । 
तस्माद दृतं न सेवेत हास्यायमपि बुद्धिमान् ॥ 

प्रच्छन्नं वा प्रकाशं वा तन्निषेवेत यो नरः| 
तस्य "दण्दविकरपः"' स्याचथेषट नृपतेस्तथा ॥ 

कात्यायनः 

दतं नैव तु सेवेत कोधलोभविवधेनम्" | 
असापुननन भूर नराणां द्रव्यनाशनम् ॥ 

1. रषे निवारयेत् स, बि. ; रष्टालिवारयेत्-मेघा ; 
2. प्रकारामेतत्तत्कायं ज, द. 
3. समाहयम् बि. 

4. एतदारम्य "कालययायनः-प्रषह्म दापयेदण्डं तसिद्यने न चाम्यथाः दयेतश्पर्यन्तो 
भागो "बि कोशे नास्ि। 

6, यः कुयास्कारयेत षा-मेषा. 
6. तस्सवान्-8. च. 
१. वै विकृतं महत्-वि. श. ६११. 
8. 'पुराकम्पे' पूर्वस्मिन् काठे ‹ वेरकरं दष्ट नलयुधिष्ठिरादि प्-नभ्कपण्डितः । 
9. यूतं र्ट निवारयेत्-विश्व., २, २०६ ; 

10. दण्डे विकल्पः-^. 3. 3. 

11. विविधः कर्प "विकत्पः'-मेधा ; "दण्डविकरपः दण्डमेदोऽयहरणादिरक्षणः- 
नम्द्पण्डितः । 

19. प्रवषंकम्- ज, द. 
18. श्ुद्र॑-श, 



ध्यवहारकाण्डे दूत॑समाहयम् ७६१ 

धरे द्यतास्क रियस्माद्विषं सपेशुखादिव । 
तस्माद्राजा निवर्तेत विषये व्यसनं हि तत् ॥ 

वर्तेत "चेसखकाञ्ं तु दारावस्थिततोरणम् । 
असंमोहायथेमायाणां कारयेत्तत्करमदम् ॥ 

बृहस्पतिः [व्यव २७, १-२] 

यूते निषिद्धं मनुना सलयश्लौचधनापहम् । 
तत्मवरतितमन्येश्च राजभागसमन्वितम् ॥ 

सभिकापिष्ठितं काय तस्करज्ञापकं हि तत् ॥ 

याह्नवस्क्यः [२, २०२. 

दतमक काये तस्करङ्नानकारणात् । 
एष एव विधिर््गयः ध्ाणिद्यतसमा््येः ॥ 

बृहस्पतिः [व्यव. २७, ३। 

सभिका प्राहकस्तस्यः षद द्याने तरेपाय च । 

1, चेश्प्रकाशं तद्दारा-ष. 
2. अम्यनुञ्चातमन्येस्तु स्मृ. चं, २३१. 
8, तस्करशानैत नास्मृ. च, ३३१. 

4, अस्यायमयः-यृतं तावद्राक्ञा सवथा निव्तनीयम् । यदि वु तस्करशापनाये नियते 
वदा उक्तक्रमेणति-धि. र. ६१२. 

५, प्राणिचृते समाहये-स, 13. च ., विश्व, 

6. "एकमुखं एकमागं एकसिन् प्रदेशे राजकीयचारपुरुषाद्यधिष्टितं॑वस्करादि- 
प्रजाकण्टकपरिशानायमघमरूपमपि धमाम्तरोपायतया महतेऽम्युदयाय सप्त इत्यर्थः 
विश्वरूपः. 

१. आहकस्त्न-परा. मा. 

8. दादेय॑-^. 83. 3. 

9. धूतपराजितकितवानां तु बन्धनादिना पणम्राहको भवेत् । पणप्रहणाश्मागेव खंद्रग्य॑ 
मेले इपाब च यथामाग दथास्ठमिक दत्ययः-स्पृ, च.) ३१२. 



अद ृष्यकट्पतयः [५५ 

कालायन 

सभिकः कारयेद्धूतं देयं दवास्खयं दषः | 
दशकं तु शते" इद्धि गरद्ठीयाच्च पराजयात् ॥ 

जेतुदे्ार्खयं दर्यं जितं ग्रां *तिपक्षकम् । 
स्यो वा सभिकेनवे फतवा" न संशयः ॥ 

नारदः ना, सृ, १९, २८; ना. म, से, १८; २.) 

सभिकः कारयेदशरतं देयं दयाचः तरतः" । 
दशकं तु श्रतं हद्धस्ततः स्याद् दतकारिताः ॥ 

अथवा कितवो रज्ञे दता भागं यथोदितम् । 
# ® ^ 9 ५ भ 

प्रकारं देवनं कुयौदेषं दोषो न विधते" ॥ 

याह्ञवरक्यः [२, १९९-२० ०. 

"छह शतिकटटद्धस्तु समिकः पञ्चकं शतम् । 
ग्रहणी यादुतकितवादितराद शके शतम् ॥ 

दासु तम््रपे-ख. ; दानु यन्दरपे ^, 9. 13, ; दया यम्परपे-भप., २, २००. 
शत-1. ¶.; भप.) २, २०५. 

पराममे- 6, 9. ., स्म. च. 

विपश्चकम्-^. 9. 1., चि. र. 

कितवान्न उ संदयः-ज. ; कितवाद्धन्च॑श्ये-वि. र, 

दयादेयं च-ना. म. सं.) 

तत्कृतम्-ख, ना. स्म. ना. म. सं. ; तद्रतम्-भष., २, २००. 

8, श्ताद्-ना. म. स. 

9. स्यादृद्तकारिणः-ना, स्प्रृ. ; चूतकारितम्-7. ५. 

10. मिको देवयिता । सख कारयिता । तन्निमित्तं च देव॑ राजङ्करे । नेद सस्य 
शडधि्मः । दतादू दश्चकं धृतकरणनिमित्ता शदिः अथवा समिकं चिना कितब एष 
शंज्रमागं इत्वा प्रकरं देवनं कुर्यात् ।-नारदीयभाष्यम्. 

11, गकत्बमिकबृदिस्वु-बिश्व. ; यरे यतिकब्देस्ठु-ज ; ग्रहे समिकष्रदधैस्ु-द,. 

न 9 



ध्यवहारकण्डे धूतसमाहयम् १, 

स सम्यक्पाडितो दच्याद्राहे भागं यथाकृतम् । 

नित्द्राहयेजेबे द्ात्सत्यवचाः क्षमी" ॥ 

नारदः (ना, स्पृ, १९) ३; नाष, संर १८; ३ 

दिरभ्यस्ताः पतन््यक्षा ग्छहे+ यस्याक्षदेबिनः | 
जयं तस्यापरस्याहुः कितवस्य पराजयम् । 

कात्यायनः {९३८ | 

एकरूपा द्विरूपा वा धते यस्याक्षदेविनःः । 
हर्यते च जयस्तस्य ०यदक्षिन्नक्षा व्यवस्थिताः” ॥ 

गितं निर्गलितं यत् सभिकस्तात् पराजितानां देवनाय द्भ्व, यच्च घतोपकरणमक्षादि, 
तद् "गक्षत्समिकंः द्रभ्यम् , तदथा बृद्धिः "गलत्समिकद्द्धिः"--विभ्वरूपः | परस्परस॑प्रतिपर्या 
कितवपरिकक्पितः पणो "ग्ल" इत्युच्यते । तत्र ग्लहे तदाभया 'शतिका' शतपरिमिता 
तदधिकपरिमाणा वा शृदधर्यस्यासो शतिकब्रद्धिः, तस्मात् प्ुत॑कितवात्” (पञ्चकं शतं भारम. 
दृस्यये सभिको शहीयात् मिताक्षरा । पञ्चपणा; भधिका यसिन् शते तत् "पञ्चकं शतम् "| 
“तरात् ' भपरिपूणेरातशृदेः (द यकं शतै' गृह्णीयात् ' इति मिताक्षरा । इयुषस्तु शतिक 
शतपरिमाणा यस्य शधिः स रातिककृदधि; येन शतमेकं जितमिति यावत् तसात् पञ्चकं शतै 
समिको गृह्णीयात् । "दतर।त्" "दकं शते" येन शतमेकं पराजितं तस्माद ् क शत॑ गरह्णी- 
वादित्य्थः-धि, र. ६१३. 

1. यः सम्यक्पाल्ितो-)3. प. 

2. (बथाङृत' यथापरिभाषितं यया बा स्पृ्यन्तरे निरूपितमित्ययैः । फं च जितं॑यत् 
फितवेः तत् पराजितेम्यः समिक उद्वाहयेत् । -विभ्बक्पः । तमिको भूत॑फितवो राशा रक्तो 
राशे यथा कृतमागं दद्यात् जितं चोद्राक्ष्येत् नेतरे सत्यवाक् क्षमी ठन् दधात् । सत्यवब। 
इति इष्टमूलभूतयाशवस्क्यमिताक्षरयोद्टम् । तज्ञ भितं सत्यवचा जेत्रे दयादित्य्ः इति 
कतो न निशेषः-वि. र., ६१३. | 

४. कूरम्यस्ताः-जः 

4, गह-4. 8. 8. द ; गेहै-ना. म. सै. 
8, बधकश्चदेविनः-ना. स्म. 
6. बस्मिन् रक्षा भ्यवखिता-वि. ₹., ६१४. 
7, {90प86 70 ए. ,; इप्फान्व् एक ^, 8, 1, ४०९ ८, र्, 0. 614, 



७६६ छल्यकस्पतयंः [७१ 

बहस्पतिः [व्यव,,) २८, २] 

'न््रयुद्धे च यः" किदवपादमवाप्तुयात् । 
तत्खामिना पणो देयो यस्तत्र परिकरिपतः ॥ 

नारदः ना, सपू, १९, ५३ नाम, स, १८, ५] 

अशुद्धः कितवो नान्यदाश्रयेदद्ूतमण्डणम् । 
प्रतिहन्यान्न कितवं दापयन्तं खपिषतः ॥ 

या्घवरक्यः [२ २०१ 

श्राति वृपतिभागे तु परसिद्ध श्तपण्डरः | 
जिते स सभिके स्थाने दापयदन्यथा नतु ॥ 

नारदः [१९ ७ 

अनिदिष्स्तु यो राह्ना धतं कीत मानवः | 
नसतंप्राप्नुयार्कामं विनयं चेव सोऽदैति ॥ 

°पारेहासङृतं यच्च यच्चाप्यविदिते तपे । 
तलापि नाप्नुयात्काममथतरा नाङ्माप्तयोःः ॥ 

भक्ष्यभोष्यान्नपानानि खल्पान्यन्यानि कानिचित् । 
(+ १, 4 (®> ¢ 

प्रीया तु सकृदाजीषेत् परसङ्गं तु विषजयेत् ॥ 

1. वि. र., 7, 614--'दग्द्रयुद्धे' मलछमेषादि दन्द्रयुदधे। (मवसार्द' पराजयम् | 
2. इन्दरयुद्धन यः-स. 
8, सभिन्छतः-^. 9. 13., वि. र. ६१४. 

4, प्रापे नृपतिना भागे-^. 8. 3. ; प्रासे भागे च वृपतिः-मप., भिता. 

ए. बि. ₹,, 0. 615 &1९€8 ध) 811€111४156 »€6४0111-अप्रसिदधे धूतमण्डदे 

010} 18 116 016 हाष्छ0 ॥क 4.9. 23.; प्रसिद्धे धूतमण्डले-विश्व., अप; 

मिता. 

6. 116 {०1010 ४० ९९17868 816 101 पणात् 17 16 [0४6 
नारदस्मृति 2120 नारद मनुसंहिता प† 01160 $ वि. र. 7. 618 81 स्मृ, चं }. 881. 

7. स 8110 ^. 8. 2. 16४१ मथवा न उकृत्तयोः । धि. ₹., ]. 616 २९९8 

धन इ वं प्राप्नुषास्काममथवा नाच्माप्तयोः' 810 62181115 भथवेति सभ्ये | 



ग्यवहारकाण्डे युतसलमाहयम् ७६७ 

काल्यायनः 

प्रसद्च दापय््यं तसन् स्थाने न चान्यथा | 
जितं वे सभिकफस्ततर सभिकप्रलययात् किया ॥ 

अनभिह्लो जितो पोच्योऽभिह्नो वापि जितो रहः। 

'सवेखेऽपि नितेऽभिङ्गे न सवेखं प्रदापयेत् ॥ 

बृहस्पतिः (व्यव, २७, ६] 

रष्टो जितोऽनभिङ्गश्च कटाक्षः कपटेन वा । 
मोचयोऽभिनह्नोऽपि सवश्व जितं सै न दाप्यते ॥ 

नारदः [ना. स्मृ, १९) & ; ना. प, स, १८, 8। 

कूटाक्षदेविनः शपापाभिहरेदशनपण्डज्ात् । 
कण्ठेऽक्षपाकामासल्य स द्येषां विनयः स्मृतः ॥ 

बृहस्पतिः [व्यव, २७, ७] 

कूटाक्षदविनः शद्रा राजमागहरशच मे। 
भाणनावञ्चङाथैव दण्ड्यास्ते कितवाः स्मृताः ॥ 

मणगनावश्काः' गणनायां वकाः | 

1. सर्वखे निर्मितेऽभिशच-^. 8. 7; स्वखेऽपि नितेऽमिश-षि. र.) 7, 616 
सवस बिजितेऽभिश्चे-अप , २, २०१. 

2. 1116 270€ ब्रहस्पति 21 (16 गा0क्णा् #6186 816 701 
{प्रात 11 ज. 

8. पापान् राजा राष्टाद्विवासयेत्-मिता., २, २०२. 
4. पापा राज्माभ्यहरास्तु ये-ष. 

१, 0011060 ४ वि. ₹,, ], 616. 

भ, 



| ॥ कुल्यकङ्यसङः [५५ 

तथा [ष्यव २२, ११) 

गहः परकाञः कतेष्यो निवोस्याः सूटादेषिनः । 
गहः चते पणः | 

याहवरक्यः [२, २०२] 

राज्ञा सचिहं निवास्याः कृटाक्षोपधिदेविनः। 

विष्णुः (५, १२४-१२५] 

शृते दरटाक्षदेविनां करच्छेदः । उपधिदे विनां संद॑शस्छेदः । 
"सेदेशोःऽलाद्गुष्तजेनीसयोगः" 

नारदः [१९, 9} ना. म, स, १८, ४] 

कितवेष्वेव तिष्ठेरन् कितवाः सश्चयं परति । 
त एव तत्र शदरष्टारस्तत्र चेते तु" साक्षिणः ॥ 

बृहस्पतिः [ब्यव.) २७, ९ 

स एव साक्षी भ्तदिगपे सभ्येशान्यैजिभिद्ेतः | 

कालयायनः 

धिग्रह विजये कामे करणे कूटदेविनाम् । 
प्रमाणं सभिकस्तत्न शश्रुचिश् सभिको यदि ॥ 

1. "उपधिः छर । स॑दशो- ̂. 3. 23. 
%, ‹'“वदंशोऽदगु्ठतर्मन्यौ ।'*-वि. र. ६१७ ; संद॑शच्छेदश्च तर्ज॑न्बङ्गष्डेद्ः- 

भि. र, १३०८. 

३. दष्टाम्ताः-ज. 

4. ^. 8. ए.-तेषां द॒ साश्विणः; वि. र, }. 617 6008708 ध€ १९४. 

व एवेषां व-स, बि, ^. 8. }. 
6. बंदिग्धौ-^. 8. 2 ; संदिग्वे-ज, द ; 
6. विग्रहे च न्ये-^. 8. 8.,स,बि, ज, वि. र., ६१७. 
1. शुभस, ^ . 3. 2; छचिः स्यात् -ज, वि. ₹„, ६१७. 



ष्यवहारकाण्डे धूतसमाहयम् । , , 1 

म्टेख्छश्वपाकधृतोनां कितवानां तपखिनाम् | 
तत्कृताचारभेत्तणां "निश्चया न वु राजनिः॥ 

बृहस्पतिः (व्यव. २७, ९-११] 

उभयोरपि संदिग्धाः कितवास्तु परीक्षकाः । 
यदा विद्रषिणस्त तु“ तदा राजा णवचारयत् ॥ 

एवं वादिङृतान् वादानवे्षतः प्रत्यहं तपः । 
० क [, € 

"नृपाश्रयास्तथा चान्ये विद्रद्धित्राक्षगेः सह ॥ 

नुः [<, १७८-१८ ०] 

भनेन विधिना °राजा “पथ्या विवदतां नृणाम् । 
साक्िप्रययसिद्धानि कायांगि "समतां नयेत् ॥ 

0 निश्ये-. १0 

2, &. 8. 8. 871 ज 11{€1[001216 11€16 ४8 ९० कात्यायनः 

रशा प्रवर्तितान् धर्मान् यो नये नानुपाटयेत् । 
ग्यः स पापो दण्ड्यश्च रोपयन् राजशासनम् ॥ 

3€€ ९६116, 8४. 670 11616 राजप्रवर्तितान् 18 शला 18९४१ 

रश्च प्रबर्वितान्. (9146६९४४) छ ]10 16104 ॥66८8 176 1016 86९६४०1 
०1 [.818117011818 १०९8 110{ ¢&1%€ {1118 87101९४. 

3. ैदिग्बे-ज ; वदिग्धो-स, वि, वि. र., ६१८ ; संदिग्ध-अप., २, २५२. 
4. विद्रेषिणस्तन्न-स, 

8, विधीयते-ज. 

6. बादान् प्रपदयेत् -त, बि, 23. प. वि. र. ६१८. 

1. बरृपाश्चर्यांस्तथा चाग्यान्-3.4.,स, मि. 

8. 4. 9. 8., ए. व. 2० बि ०01४ मनु, एप स 900 चि. श, 1, 618 

8] 1 ४16 07018810. 

9. शशा-^. 8. 2. 

10. मियो-षि. ₹. ६१८. 
11. शम्वा-^ . 3. 8., द्, ज, बि. ₹,, ६१८. 

97. 



99 कलयकरप्तद्ः ७५ 

भ्डदितोऽयं विस्तरेण प्रिथो विवदमानयोः । 
अषटादशचघ्रु श्मार्गेषु व्यवहारविनिणयःः ॥ 

एवं कार्याणि सर्वाणि कुषन् सम्पद्पहीपतिः । 
देशानटम्धान् छिप्तेत^ ठन्धां श्च परिपाग्येत् ॥ 

१ति भीमहूरक्ष्मीधरविरचिते ृलयशटखतरां 
श्यतसमाहयम् 

। 

1. उदितोऽयं चिस्तरतो-13. 4. ; गदितोऽयं विस्तरथो-ज ; उदितोऽयं विस्तरथो- 

मेधा. ; उदितो विस्तरेणाय- बि. र., ६१८. 

2, घर्मषू-ज,. 

8. व्यवहारविनिश्चयः-द ; व्यवहारमुनिणयः-ज. 

4. 'अङन्ांद्िप्तेत' इति संतोषपरेण न मवितव्यमिलययः-बेधा. 

९. इति भीमन्महाराजाधिराज भीगोविन्दण्दवाधिष्ठेन महापार्धिविग्रहिकेण भट्हृदय- 
धरात्मजेन भह्ृभी मह्छकष्मी षरेण विरचिते कसयकलपतरोऽ यूतमाइनम्-4. ३. 13., स, ज, 

0. धतसमाहनम् -द. 

7, ° गोविन्द चग््रदेवमहासाग्धि०-स, ज. 

6. शरौ भ्यवशरकाण्डे धूतर-ख. 
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५५६ 

अथ क्रियाभेदः 

तत्र बृहस्पतिः [ब्यत,, १०, ५६-५९] 

विवादोऽष्ादशोपेतः पूर्वोत्तर त्रिरैषतः। 

व्यारूपरातस्तरधुना सम्यक् क्रियामेदाननिबोधत॥ 

पूतरैरता क्रियायादु पालनीया तयैव सा। 
अन्यथा क्रियते यत क्रियाभेदस्तदा' भरेत् ॥ 

विहाय करणं पृं धनिको वाऽपपर्णिकः । 
"कुयोन्न्यूनाधिकं तुर्यं त्रियामेदः स उच्यते ॥ 

दिकेनाय समादाय प्रपन्नः पञ्चकं तु यः। 

छां तव प्रमाणं स्यात् पश्चिमं ^तद्धि निश्चितम् ॥ 

यात्रवरक्यः [२, २३) 

सर्वेष्वेव विवादेषु बखवत्युत्तरक्रिया | 
आधों परिग्रहे क्रीने पुत्र तु बन्वत्तरा॥ 

, स्तया-ख, बि. 

, कु्यादुनाधिकं-ख. 
„ प्रपन्नः, खीकृतवान्-षि, ₹., ६२५. 

, तद्धिनिभितम्-वि. ₹. ; यदविनिभितम्-स. 



) / । | कत्यकटपतयेः [७६ 

"नारदः (ना, स्प 9, ९७ } नार प, सर २, ८५] 

भ्रियाणोदिषु सर्वेषु बरुवस्युत्तरोचरा । 
मरतिग्रहाधिक्रीतेषु पूवां पूवो गरीयसी ॥ 

रृहस्पतिः [भ्यव,) १०; ६१.६४ 

क्रिया बवती पूवां विक्रयाधिप्रतिग्रहे । 
ऋणादिकेषु कार्येषु पिमा तु गरीयसी^॥ 

उत्तरोत्तरबन्धेन प्राग्न्धः रिथिटो मवेत् । 
यः पश्चिमः क्रियाकारः स पूरवाद्बवत्तरः ॥ 

न्यासं इत्वा ततथा ग्रदीलाधि करोति यः 
विक्रयं वा जरिया तत्र पश्चिमा बरवत्तरा ॥ 

ण, (५ छतं चेदेकदिवसे विक्रयाधिपरतिग्रहम् । 
लयाणामपि संदेहे कथं तल विचारणा ॥ 

त्ीण्येव हि प्रमाणानि विभजेरन् यथांशतः । 
ठभो चायाटरूपेण °विभागेन प्रतिग्रहः ॥ 

॥ इति क्रियाभेदः ॥ 

1. वि. 7. 626 01118 686 {फ0, क 1116 0017010४ ४९ 

168६ 0 ४6 8९6४1010 &7त 6018117 (116 ४५९८६९8. 

2. यदणादिषु सवेष बलवत्युत्तरा क्रिया-ना. म. स, 

8. ऋणादिषु म्यवहारपदेषु सर्वेष्वपि या या उत्तरा अन्तिमा क्रिया द्रव्यवृद्धिपरिच्छेद- 

विषयै भवति तया तया पश्चिमा बाध्येत । सा उत्तरोत्तय प्रमाणम् | प्रतिग्रहे पुनयेन प्रथमं 

आमो कभ्बस्तस्य प्रमाणम् । येन पश्चाछम्धस्तस्य न प्रमाणम् । आपिरपि यस्य पूर्वाधिस्तस्य 
प्रमाणम् । पश्चस्कृताधिरप्रमाणम् । क्रीतमपि येन पूवे क्रीतं तस्य प्रमाणम् । पश्त्क्रीतम- 
प्रमाणम् । एवमेतेषु प्रतिग्रह्टाधिक्रोतेषु व्यवदारपदेषु पूवा क्रिया बल्वतीति-मसष्ायः ॥ 

4, ०४ ४४५6५. 

७. दस्वा-स, बि. 

6, त्रिमागेण प्रतिग्रही-स्मू, च॑. १४५ ; तिभागेण प्रतिगर संबध्यत इति शेषः | 
(प्रतिग्रहः इति ठ पाटे पूर्ववचनवन्निष्पदयते इति शेषो माधः-स्भू. च. 



७७ 

अथ प्रकीणकम् 

तत्र बहस्पतिः [व्यव,, २९, १। 

"एष वादिषृतः प्रोक्तो व्यवहारः समासतः 
तृपाश्रयं वक्ष्यामि व्यवहारं परकीणेकम्” ॥ 

भगारदटः (२०, १.४ ‡ मग्ानप, स, १९, १-४। 

श्रकीणेकः पुनर्यो व्यवहारो तृपाश्रयः। 
राज्ञामाज्नापरतीपातस्तत्कमकरणं तथा ॥ 

“पुरप्रधानसंभेदः प्रकृतीनां तयैव च । 
पाषण्डिनेगमश्रेणिगणयमेविपयेयाः ॥ 

पितापुत्रविवादश्च प्रायधित्तव्यतिक्रमः। 

प्रतिप्रहविरोपश्च रोपः आश्रपिणामपि ॥ 

1. ए. व, १०९६ 701 ©1€ {16 78706 9 ॥16 91707 ० ॥118 € 8. 
एए 1४ 18 28610060 10 बृहस्पतिः 0 वि. र, ]. 621 ; स्मृ, च., 1. 2. 711 १ 
त सी, मि. }. 710, ^, 8. 23. 61168 1116 18716. 

2. षादिङकृतः अर्थिपरलयर्थिम्यां राजनि मिथो विसंवादमबेद्य कृतः । स च ऋणाशा- 
नादिधताग्तविषयो न धतमात्रविषय इति । ........* +. सपाय दुष्टचेष्टोपेताभयान्तर- 
खपेश्चनपाभयम् । एकाभयव्यवहाराभावात् प्रकीर्णकं प्रकोणकम्यपदेश्चयोगिनं, वथोगश्च 
विप्रकीर्णानां दपाभवाणामेकन सनिवेात्-स्मर. च., ३३१. 

8. प्रकीणके पुनशेया व्यवहारा उपाभयाः-ना. म. सै. 
४. पुरप्रदानं सभेदः-ना. म. स॑, ; पुरपमाणै-स्मर, च. ३१२ ; 

६, कोपना. स्प नाम. वै, 
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इत्यकङ्पतरः वि) । 

षणेसंकरदोषध तदसिरदितस्तथाः । 
न दष्टं यश्च पूर्वेषु स्वं तत्स्यात् परकीणेकम् ॥ 

"कात्यायनः 

पर्वाक्तादुक्तशेषं स्यादधिकारष्युतं* च यत् ¦ 
आहृ परतन्त्ायेनिबद्धमसमञ्जसम् । 

दृए्ान्तस्वेन शाक्ञान्ते पुनरुकतक्रियास्थितम्, | 
अनेन विधिना यन्तुः वाक्यं तत् स्यात् पकीणेकम् ॥ 

ध धच + ०, 6 

राजपपान् खधपाश्च सन्दिग्धानां वरिरेषणमूः | 

श्रायुक्तादुक्तशेषं च शस तस्यात् भरीणेङम् ॥ 

षृहस्पतिः [व्यव २९, १२-१५। 

%पट्भागकरणं शर्क ग देयं तथेव च । 

संग्रामचौरभेदी च परदाराभिमदैनम्" ॥ 

, छ 810 वि. र. }. 69 ; तद्रत्तिनियमस्तया, 

, ¶10)6 ₹€7868 707) कालयायन 816 10188111 17 4 . 8. 8. 

. अधिकाराय्य्युतं-त. 

, बि. ₹., }). 622 पुनक्क्िक्रियायि (न्वि) तम्। 

. यथ-नि, वि. र., }). 62२. 

, भापष्रणम्-वि, र, 

, पूर्वाक्तादुक्तशेषं च-षि. र. 

, वश्चाग्येतस्पफीणकरे-स, 

¢. 8. 3. प्रयक्षं कर्णं शुल्कं प्रत्यदेयं तथेव च ; वि. र }. 629 & {68 
४0 211618९९ 16४41128 :--सद्धागकरद्युस्कश्च गत्तं देयं तथव च ४१ पुत्र 

लद्रागच्स्कश्च पितुं तयेव च. 

10. मघणम्-स ; म्षक)-षि ; मदनम्-^. 8. 9. 
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प्यवारकाण्ड प्रकीणेकम् 

गोब्राह्मणजिधांसा' च सस्यव्यापातकृचथा । 
"एतान् दश्ञापराधांस्तु टृपतिः खयमन्विषेत्, ॥ 

निष्टरतीनापकरणपरज्गासेपग्यतिक्रमः | 
वणाश्रपविढोपश्च' बभेमकर ठोपनम् ॥ 

निधिनिष्फलवित्तं च दरिद्रस्य धनागमः 
एतांश्वारे; सुविदितान् खगं राजा निवारयेत् ॥ 

°अनान्ञातानि कायाणि क्रियावादाश्च बादिनाम् | 
पतीनां प्रकोपशच संकेतश्च परस्परम् ॥ 

अशाङ्घविहितं यञ्च प्रजायां सप्रवक्ते। 
इपायंः सापमेदादयेरतानि शमवेन्त्रपः ॥ 

वणाश्रमग्यनस्थापनमू 
यात्वल्कंयः [१, २६१) 

कुरानि जातीः प्रणी गणान् जानपदानपि | 
सखधपोचचछितान् राजा तरनी स्थापयेत् पयि ॥ 

नरद; [न।, स्धू, २ ० ५-६ ना प्र, सं, १९, ५-६] 

राजा स्ववहितः सवानाभ्रपान् परिपालयेत् । 
उपायः शास्वरिहितश्रतर्भिः प्रकृतीस्वया ॥ 

यो यो वर्णोबरह्टीयेत यश्वोद्रेकमनुवनेव् । 
तं तं दृष्ट्वा खतो पारगात् च्युतं स्थापयेत् पयि ॥ 

. जिषांसी-^. 9. 23., 

. एषा-ष, बि. 

6. 8. 8.-अन्वियात् ; भग्विशेत्-स, 
, विरोषअ-बि. । 
. 4. 3. ए.-अनाभितानि ; वि. र, }. 623 6००07708 16 ४९३६ 
, बि, र. }, 624 1 "पयि, खमे | 

#> & 
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"शृङ्कटिखिती 

वणाश्रिमाणां संस्थानमाुपूष्यातुपूषेशः। 
तेषां हेतुरवस्थाने राजा श्षुप्रस्थितो यदि ॥ 

राजमृवमिदं राष्ट ब्रहमक्षतपुरोगमम् । 
स्थिते* राजनि तद्धे दुराचारान् वेते ॥ 

पुः [९) २७२ ; ८, ४१० $ <) ४१८ 

यथापि धमेसमयात् प्रच्युतो धमेजीवनः । 
७ >~ ५, ¢ ~ _ (~ 'दण्डनेव 'समापरोषेत् खकाद्धमाद्धि विच्युतम् ॥ 

वाणिज्यं कारयेदेऽ्यं सीदं दृषिमेव च । 
पशुनां रक्षणं चेव श्शुद्र दास्ये द्विजन्मनाम् ॥ 

वेहयशूद्रौ प्रयतेन खानि कमणि कारयेत् । 
तो हि च्युतो खकमेभ्यः क्षोभयेतामिदं जगद् ॥ 

यक्किचित्छुरुते राजा शुभं वा यदि वाशुभम् | 
८ ¢ | 

भृत्यास्तदनुङ्कवन्नि नतेक्यो नतेनं यथा ॥ 

तस्मात् पौराणिकान् पमान् निपुणमन्तिभिः सह । 
परहिष्याद्भूपतिः° सम्यग् बरह्मक्षतरविषद्धये ॥ 

1. ¶1118 18 110]पत९त वरा" त€ व पप्तो) ननि वि 51६08 05 वि. र. 
0. 624, ४४ ॥76 ९९868 876 1101-0 पत् 17 नग] *8 27420501 गा 
प५040900015477101104. 4, 8. ॥8., (9 180) 8001168 0 नारद 911 
8081088 शङ्खलिखितो, 

0 ~उ @> @" + @ £= 

, सुप्रहितो-ष. 
स्थिरे-बि, 

, वि. र.) }. 624 1086118 11676 & ¶ ००१६0 {0 दे नीपुराण, 
, दण्डेनैव नयेद्रश्या खकाद्ध्माद्धि चिच्युतान्-स, 
, तमप्योषेत्-मेधातिथिः. 
, दास्यं धुद्र॑-स, मेषा. 
, सखकमं ष्यतिक्रामम्तः 'कश्ोमयेयुः' आङखीकुयुजगद् , भतस्तान् प्रयजेन खकर्माणि 

कारयेत् -मेधातिथिः 
9. प्रभ्चिष्यान्द्रपति+-षि, र., ६२५. 
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गौतमः (८ १.३ | 

दरौ रोके एतव्रतो राजा ब्राह्मणश्च बहुश्रुतः । तयोश्वतुविंषस्य "मवुभ्य- 
भातस्यान्तःसक्घानां "चलनपतनसपिंणामायत्तंः जीवनम् । भघूतिरक्षण- 
संकरो पमः ॥ 

षसिष्ठुः [ १, ४०-४२] 

त्रयो व्रणा ब्राह्मणस्य निदेशे वर्तेरन् । ब्राह्मणो पर्पन् प्रतरयात् | 
राजा वानुश्तिष्यात् ॥ 

हारीत, 

निग्रहानुग्रहपालनेषु ^सर्ेषाघुन्पयादिनां मयोदामेदिनां परदारपर- 
ष्या पहारिणां राजा शस्ता भवल्यवेल्याह 

गुरुरात्मवतां ज्ञास्ता शास्ता राजा दुरात्मनाम् | 
अन्तःपरच्छन्नपापानां शास्ता वैवस्वतो यमः ॥ 

शरुभिर्य न ज्ञास्यन्ते राज्गा वा गृहकिख्िषाः | 
ते नरा यमदण्डेन शस्ता यान््यधमां गतिमः ॥ 

आपस्तम्बः [२, १०. १२३-९९ २१ ९, १ 

श्रा ैरयिगतानामिन्धियदवेसयाद्विपनानां वस्ता निर्वेशदुषदिके- 

थाकमः यथोक्तम् । तस्य चेच्छास्चपतिवर्तेरन् रजानं भभयेव् । 

1. मनुष्यस्य चलनपतन-चि. र., ६२५. 
9. वि. र. ].;, 625-1४€8 81 &1{€ा78्९९ ८९४व17् ; सङनपतन.- 

र्पणानामायत्त. 
, सर्पणानामायत्तं बि. 

. प्रभुः स्वेषामुन्मागगामिनां परदारद्ब्याप०-स. 
. वि. र. 2. 226 76]00वप५९8 †}0686 प्रग 11168 ४8 [07086, 
. शाञ्जममिगताना-ख. 

, यथभाकम-ख. 
, शमयेत्-^.. 3. ए,,चि. र. 

98 
@ =-2 ॐ <? $= € 
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"राजा पुरोहितं धमायंडशलम् । स ब्राह्मणान् नियुञ्ज्यात् । वविशेषेण 
परदास्यव्ज नियम॑रूपश्।धयेत् । इतरेषां वणानामाप्राणवियोगात् समवेश्ष्य 
तेषां कपागि राजा दण्डं प्रणयेत् ॥ 

"उशना 

मोहात् भरमादातं संहषासीत्या चोक्तं मयेति यः| 
नाऽहमेवं पुनवेक्ये दण्डां तस्य कस्पयेव ॥ 

याक पारुष्यषिषयपेतत् । 

गोतमः [१२, ४८-४९] 

पुरुषराक्त्यपराधानुबन्धनिज्ञानादृण्डनिषगः । अनूज्ञानं बा बेद- 
वित्समवायवचनात् ॥ 

वसिष्रः [१९ ६] 
= र ग्र ८. शुष भ 

दण्डस्तु देश्काटकमवर गवयो वियाखानांवशचेषिसाक्राशयोः करस्य, 
"आगमाद्दश्ान्ताच ॥ 

"गाङ्गा! इत्यवुषता- 

ग्ब 
दण्टोः यथासारापकारं 7० बयोत्रिद्याकणेलक्षगगूणानुगः । 

1. राजपुरोदितं-^, £, 13., वि. र. 
%. वधदास्यवजै-मस्करिदरवत्तो. 
8. {1118 र€ा8€ 87 118 (त0पाा€ा1{ 876 71188 10 3. च., &71 

स 81 8976 शण] ]1160 ए ^. >. 8; वि. र. 2180 1018868 {16 व ०४01 

1676, 8710111 #1181 811 171९071]01616€ 1 ४8 ०६९१ 0 $ (410६६१४४. 
एप 16 ¶००।९8 (18 ४९86 प्ण तटाः काल्यायनो शनसो 01 226 246. 

4" ^. 8. 1. 870 बि-आगमान् । दृष्टान्तो राज्ञ॒ इतयनुगत्ो शङ्कः ; भागमात् 
द्टाम्वाच रानेवयनुद्त्ता शङ्खः-स, 

6. दण्टे-ष, 
6. र षयोविया-ष, 



भ्यवषहारकाण्डे प्रकीणैकम् । „ + ॥ 

दण्डद्ष्ट्यनन्तरं मनु: (७, १६। 

तं देश्षकाछौ शक्तिं च विध्यां चावेक्ष्य तत्वतः । 
यथाहेतः संप्रणयेन्रेष्वन्यायवतिंषु ॥ 

याह वस्यः [ १, ३६८] 

ह्वास्वापराषं देशं च काठं बखपयापिवा। 
वयः; कमे च वित्तं च दण्डं दण्ड्येषु पातयेत्ः ॥ 

विष्णुः (५, १९०] 

आगःघु च तथान्येषु शन्ञात्वा जातिं धनं वयः । 
दण्डं परकल्पयेद्राजा समन्त्य नाह्मणेः सदह ॥ 

^पुनविष्णुः (२, ९१-९४। 
अपराधानुरूपं च दण्डं दण्ड्यपु पातयेत । शसम्यग्दण्डपरणयनं 

कयात् । शदवितीयेऽपराय न स कस्यचित् क्षपेत । स्वधममपाख्यन् नादण्ड्यो 
नामास्ति राह्नः॥ 

मनुः (८; ३३५. 

पिताचायेः सुह्माता भावो पुत्रः पुरोहितः । 
न।दण्ड्या नाम रज्ञाऽस्ि ण्यः खधर्मेन तिषति॥ 

1, ^, 8. 2. €४१8 भगु. 

2. यथैवापराधं शात्वा तदपेक्षया दण्डप्रकस्पनं तयेव च देश्चकाटायपेश्वयापीयमिप्रायभ 
विश्वरूपः. 

3. शत्वा जातिं घनं ष्ययम्-स, 

$, 8. 4. 007 प# ९8 8180 7176 ८ [. 16 } ००१९6 ण 
¢, 3. 23. {06 [01116व 1९४ 0४६68 & 0106160 ८६६५1 87 8611866, 
सखभममपाङ्यतो ना दण्डयो नामास्ति राशः। 

0. खम्यक् च-ख. 

6. द्विती यमपयर्ष॑-वि. स्मृ. 
7, ब; खघर्मण तिमि. 



॥ ) इस्यकल्पतयः +, 

भयाज्ञवसयः 

ऋसिवद्पुराहितामालगपुल्न संबन्धिबान्धवाः । 
धपीद्विचिछिता दण्ड्या निवास्या राजहिसकाः ॥ 

शद्खरिखितां 

अदण्ड्या मातापितरौ स्ातक पुरोहिता परित्राजकवानस्थौ जन्म- 
कमंश्रतक्ीरशोचाचारवन्त्चः । +एते हि धमगरतिकरा रागः । ब्वीवाढ- 

टृद्धास्तपखिनस्तभ्यः कोषं नियच्छेव । 

क ल्यायनः 

आचायेस्य पितुमातुबोन्धवानां तयैव च । 
एतेषामपरषे न्तु दण्डो नेव विधीयते ॥ 

बृहस्पतिः (व्यव, ९, १७; १९१ 

गुरन्पुरोहितान् पृज्यान् भ्वाग्दण्डेनेव दण्डयेत् । 
धविवादिनो नरांान्यान् दोषिणोऽर्थेन दण्डयेत्? ॥ 

महापराधयुक्तांश वधदण्डन शश्ासयेत् । 

1, 01 {8९60 वा [710॥6तै ध्वाप्रजा8 ° याश्चवस्क्यस्मृति ; ९४110४९0 
४0 ब्रहस्पति 0१ स्मृ. च.) १२६. 

‰, शङ्खः-बि. 

8. च-00111160 ए बि. 

, ते 01" पते-स. 

, अपराधेन-स, 

, वाग्दण्डनेह-स, वि. 

4 

1118 1&1-78€ 18 0711116 एङ ष. 

, पिग्धनाभ्यां च दण्डयेत्-स्म. च.) १२६. 

9. श्यातयेद्-ष, | 

0 == > टव 
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काल्यायनः 

मिलादिषु पयुञ्जीत बागदण्ं धिक् तषखिनि'। 

यथोक्तं तस्य तच्छृयादयुक्तं सापुकल्पितम् ॥ 

बृहस्पतिः [व्यव २९; २३५, १२-१३) 

वाग्धिग्दण्डं बधं चैव चतुधा करिपतं दमम् । 
पुरुषं दोपविभवं प्नासा सपर कल्पयेत् ॥ 

स्वस्पे ऽपराधे वाग्दण्डं पिग्दण्डं पूेसाहसे । 
ग्मध्ये तु रोधनं दण्डं राजद्रोदेषु बन्धनम् ॥ 

८ क किनि के, स, [ ऋ क 

+निवां सनं ऽविरोषेऽपि कायमासहितेषिगा | 
"योज्या; समस्तावेकस्य महापातकक्रारिणः ॥ 

मनुः (<; १२२] 

वाग्दण्डं प्रथमं कुष द्धिग्दण्डं तदनन्तरम् । 
तृतीयं धनदण्डं तरु वधदण्डमतः परम्" ॥ 

तथा (८; १३०. 

ष्वधेनापि यदा त्वेनं तिगरहीतुं न शक्रुयात् । 
तदैष सवेमप्येतत् भयुज्ञौत चतृष्टयम् ॥ 
94 क, ८>.9 [३ 7 1 ४ 

वधेनापि" ताहनेनापील्यथेः । 

1, ^. 8. 3 .-तपखिनम् ; तपल्िनाम्-स, बि. 

2, चात्वा च परिकल्पयेत् -स. 
8. मध्योत्तमे धनदण्डे राजद्रोहे च-बि. ; मध्योत्तमेषर दण्डश्च रानद्रोहे च बग्धनम्-ख. 

4. निर्वासनं वापि कार्यं राजामावृहितेषिणा- स. 
७. वधो वापि-^. 8. ए. बि 
6. योश्य॑ समस्तं नेकस्य-स. 
¶. मनन्तरम्-सख ; ततः परम्-बि, 
8. धनेनापि यदा स्वेतान् निग्रद्नीद-स. 
9, भनेनापि ताडनेनापि इत्यथ-घ, ` 
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"बृहस्पतिः [१, ९१} २९) &, ९] 

वाग्दण्डश्चैव धिग्दण्डो विपरायत्तावुभां सूती 
अथदण्डवधाबुक्ता राजा यत्ताव्ुभावपि ॥ 

मनुः [<८) ३२१०; ९, २८८ } <, १२४ ; <, १२५} 
अधार्मिकं तिभिन्याये.निश्ह्यीत प्रयनतः | 
निरोधनेन बन्धेन विविधेन वधेन च ॥ 

बन्धनानि च सवाणि वरामाङ्गे विनितरेश्येत् । 
दुःखिता यत्र हदयरन् विकृताः पपिकारिणः ॥ 

दक्षस्थानानि दण्डस्य मनुः खा्य्रुवोऽत्रवीव् । 

तषु वर्णेषु यानिस्यु रक्षतो ब्राह्मणो व्रजव् 

उपस्थपरुदरं जिहा दस्ता पादां च पश्चमम् । 
चक्षुनासा च क्णो च धनं देहस्तयेव च ॥ 

बृहस्पति; [व्यव २९) ४-५। 

हस्ताह्गिलिङ्कनयनं जिह्वा कर्णो च नासिका । 
ग्रीवा पादाधसंदंशर्रारौष्युदं कटिः ॥ 

स्थानान्येतानि दण्डस्य निर्दिष्टानि चहुदेश् ¦ 
करार ब्राह्मणस्य नान्यो दण्डो विधीयते ॥ 

"यप; 

सर्वेषामेव वणानामन्योन्यस्यापराधिनाम् । 
शारीरं धनसंयुक्तं दण्डं धम्यं मकल्पयत् ॥ 

, बृहसपतिः-80]0]01160 $ स. 
, वाग्दण्ड षिग्दमश्ेव-स 
, राना दयादुमावपि-ख. 

निग्रह्वीयात्-स. 
, रालमागे निवेशयेत् -ख, बि. 
, यम-ऽप]0]16त णङ़ स, 

नभ्यं दण्डं-ष, 
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नगस्सवेमिदं हन्याद्राह्मणस्य "न तत्समम् । 
तस्मात् तस्य वधं राजा मनसापि न चिन्तयेत् ॥ 

अवध्यान् ब्राह्मणानाहुः सवेपापेष्ववस्थितान् । 
ययद्िमेषु कुशषकं न तद्राजा समाचरेत् ॥ 

हारीतः 

न त्वङ्कभेदं विप्रस्य प्रबदन्ति पनीषिणः॥ 
तपसा भ्वेज्यया चेव ब्राह्मणः पूयते सदा ॥ 

मतुः [८) ३८ ०-२८१) 

न जातु ब्राह्मणं हन्यात्सवपापष्वषस्थितम् | 
राष्वादेने बहिः कृयास्समग्रधनमक्षतम् । 

न ब्राह्मणत्रधाद्भूयानधमां भूवि “विद्ते । 
तस्मादस्य वधं राजा मनसापि न चिन्तयेत् ॥ 

गौतमः [८, ४-१२,| 

स एव बहुश्रेतो भवति । रोकवेदवेदाङ्गवित । बाङोवाक्येतिहास- 
पुराणङशकः । तदपेक्षस्तद्षृत्तिः । चत्वारिं श्नना सैस्कारेः सैस्कृतः । तिषु 
फमेखभिरतः । षटसु वा | सामयाचारिकेष्वर्भिविनीनः | पद्मः परिहार्या 
र्ना अवध्यश्चाबन्ध्यश्चादण्व्यश्चावदिष्कायश्वापरिवावश्वापरिहारयश्रति ॥ 

* तिपू ष्दानाध्ययनयागेषु । षदप" ५ अनु ]परतरचनयाजनपति- 
प्रहाध्ययनादिषु | 

1 

¢ 

3 

4 

9. 
6. 

ब्राह्मणं च न-स. 

. तत्तद्राना-न, 

चेज्यया -स ; चेष्टया-वि. ग. 

वतेते-ष. 
अष्ययनेन्यादानेषु-स, बि. 
¢. 8. 2. 00108 अनु ; आप्र-ठ ; षद्स्ु प्रवि, 
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षिषः [१, ४५.४६] 

ब्राह्मणो बरेदमाय्रं करोति | व्राह्मण अआपदुद्धरति । तस्माद्राह्मणोऽ- 
माश्ः सोमो राजा भदृतीति ह मरे चाभ्युदयिकमितीह् विज्ञायते ॥ 

शृङ्खटिखितां 
€ ९ ध श~. ४ स्त्र तबयाणां वणानां परनहारकारावधवन्धाः क्रियासु चोपराधो 

वहस्खपि पातकेषु चिवासोऽङ्ककरणं व्राह्मणस्य परायधित्तानि वा शोधनम् । 
"अपीड्य हि ब्राह्मणः ॥ 

बृहस्पतिः [भ्यव ९, १०] 
पहापातकयुखोऽपि न निभो वधमदति। 
निवासनाङने मौण्ड्यं तस्य इूयान्रापेपः ॥ 

ब्रह्महा च पुरापश्च तस्करा गुरुतल्पगः । 
एते सर्वे पृथगृज्ेया महाप।तञजिनो नराः ॥ 

चतुणीमपि चैतेषां भावधित्तमङ्ुतेताम् । 
शारीरं धनसंयुक्तं "धम्य दण्डं परकसपयेत् ॥ 

गुरूतरपे भगः ऋ भृ सृगपाने धराध्वजः। 

स्तेये त् वपं ऋय "्रह्महण्यरिराः पुमान् ॥ 

असंभोज्या -असयाञ्या असपाठचात्रिवाहिनः। 
चरेयुः पृथिवीं दीनाः सचधमेबहिष्कृताः ॥ 

, बधनन्धक्रियामुपयोगो-स. 

%. अपीति बाद्मणः-स, 

, इण्ठ्यं धरम्य-स, 
, अद्यहत्याशिरः-ख. 

„ अडमाभ्या-ख, 

हिन 

शद = © 
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हञातिसबन्धिभिस्तेते दयक्तव्याः कृतटक्षणाः। 
निदेया निनेमस्कारास्तन्मनोरनृशासनम् ॥ 

भायधित्ते तु डुबागाः पूपं वणां ययोदिदरू । 
नाड्या राज्ञा लाटेषु दाप्यास्तूत्तमसादसम् ॥ 

आगःसु ब्रह्मणस्येप" कार्यो मध्यमसाहसः । 
विवास्यो वा भद्द्राए्रात् सद्रव्यः सपरिच्छदः ॥ 

इतरे कृतवन्तस्तुः पापान्येतानि धमेतः | 
'सवेखहानिमहृन्ति कामतस्तु पवाप्तनम् ॥ 

८ ध च > 0 
तस्करा अत सुव्रणचारःः | 

वौधायनः [१, १८, १८] 

बराह्मणस्य भ्रूणहल्यागुरुतलपगमनखणस्तेयसुरापानेषु कवन्धमगन्व- 
पदध्वजांस्तपेनायसा ठखटेऽङयिता विपयाभिवां सनम् । ५ 

नारदः [ना, स्पृ, २१; ०२-४५; नाप. स, १९ १०१-१०३] 

ब्रह्ममस्यापरापेषु चतुष्पदा विधीयते| 
गुरुतरपे सुरापाने स्तम ब्राह्मणर्दिसने ॥ 

1. ब्राह्मणस्येषु-स, 
2. उते कृतवन्तु पात्रा-(¶8 6108 {716 धटाः 5 (रि). एषृल 

{0110 262, ९7 111९8 111 ४ ])६4८, 20 1० ‰ > 1८॥1८18 71) ४ 119९. #०तला 
प क्षा४९ा 0. (तप (गलत मजा 213 10 2368 ° ४16 (ण) 
818६111 1110181) 1114४16४ 01 24-11-41. 1न्टा "8 अथ स्यवहारनिरूपणम् । 

तत्र मनुः €६८. 

8. पापान्येतान्यक्रामतः स. 
4. सवस््र-स, 
5. चौरः-स. 

6. 9० 8. ¶. ४1 ^. 8. 3; एपा१८्व् पल्य 16861४8 १16 
णिाणकणणषट रकााशा18: ब्रह्महत्या 07 भरणदतया, कुसिन्ध 0८ कबन्ध, सगाक 0४ 
श्वपद, 8110 निषेमनम् {07 निर्वाषनम्। 

99 
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गुरुनये भगः कायेः सुरापाने घुराध्वजः। 
स्तेये तु श्वपदं इत्वा 'शिलिपित्तेन पूरयेत् ॥ 

भरा; परुषः कार्या छखार `द्विनवानिनः। 
अपंमाष्यस्तु" क ग्यस्तःमनारतुशाप्रनम् ॥ 

यमः; 

ब्राह्मणस्यापराधेषु चतुष्यवं विधीयते| 
थिरसो मुण्डनं दण्डं पूरानिवांसनं तथा॥ 

परर्पापना्यं पापस्य प्रयाणं गदेभेन तु । 
छार बाङ्करणं कुषाद्राना यथाप्रिपि॥ 

अ पस्तम्बः [२ २७, १८-२६१] 

नियमा गिक्रपिणपन्यंर जा रहसि वन्पमेत् । आसमापत्तेः । असमापत्तौ 
नाहयः । आनामे ऋत्वर् सानफा राजतितणे स्पुरन्यतर वध्पात् | 

‹नियमातिक्रमिण) विहिरस्याङ्नारय् । (अन्यप्› निषिद्धरकारिणं 
बह्यणम् । रहति रहम्यद्याने वन्धे" । "आममापत्तः' यावन्न 
कारष्या्पीति सप्रतिपत्ति कुपात् । अन्गया नाद्याः नितास्यः। आचाय. 

(षप 

दयो (दण्ड्यानां "ताणं स्युः लातारो मवेवुः, न कदाचिदोदासीन्यं भजेयुः ॥ 

7 यप 

स्तनाः सुरापा व्रह्रा गुरुदाराभिगामिनः। 
° सन्ति यस्य रष्व सतराजा श्रक्रजाकमाड्॥ 

1. रिन्िनं तेन पुरमेत् ^. 8.1. 
८. विद्िराः स. 

3. दिज्घातकः-स; ब्रह्मव्रातिनः-ना. स्मृ., ना. म. सं. 

4. श्चन. 

5. 1. .1.. 11114८8 ८6 ब्राह्मणं, पोटा {€ [णल्व् 1९४ 

१18८0 1111€11४116८8. ५. 9. 13, 0111118 ब्रःद्यणम्, 

9. दण्ड्यानां जनाना -त. 

¶१, दधा 01116 0 ^. 8. 3.; 8प्फएश€व एङ ष भप्त वि. र. ६२५. 
8. ने य्य षम्ति-स, 
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भनुः [९) २४२-२५४७] 

नाददीत तपः साधुपहापानङ्गिनो धनम् । 
आद्रदानस्तु तद्ठामात्तनापर्भेण टिप्यते ॥ 

अपूमु प्रवेशय तदण्डं बरणामोपपादयेत् | 
शश्रतिव्रिद्ापसंपन्न ब्राह्मे पतिपादभत् ॥ 

इशो दण्डस्य रणो राज्ञो ्दण्दध्ररो दि सः। 
€ ~ ~ ५ इशः सवस्य जगता ब्राद्मण)। वेदपारगः ॥ 

यत्र वनेयते राजा पापकृद्भ्यो धनागमम् । 
तत्र फालेन जायन्ते मानवा दीपनीप्रिनः॥ 

निष्पद्यन्ते च सम्यानि यथोक्तानि विशांपते 

घालाशथन प्रमीयन्ते तिकरतैन च जायते॥ 

पतितस्य धनं हृत्वा राजा पषेदि दापमेन् । 
€सवस्यं च दरेद्राजा चयं चात्रशपयत् | 

क. 

ष्येभ्योऽन्नं स्मरन धप पराजापल्यमिति श्रू ॥ 

ह 

1. प्रविश्य तै दण्ड॑-ष. 

2. श्रतिष्रृत्तोपपन्ने वा-ष 
8. दण्डधनो-वि. र. ६३८. 

4. विकृतिश्-स. 

6. {16 ०1116 $ ^. 3. 13. 

6. इति भीमहक्ष्मीधरविरचिपते कु्कस्पतरो व्यव्ह्रकाण्डे वराश्रमव्यपस्यापनम्- 

ए.ष.; ^.8.9. "व स-श्ति मह्यराजाधिराजश्रीमदूगोविन्दचन्द्रदवमदातार्विवेप्रहि- 

ढेण भदृदहदयधयस्मजमद्भीमददक्षसी करेण बिरचिषे इत्यकश्पवय वर्णाभभनव्यवख।पनम् ॥ 



५५८ 

अयव तर्डुट्कः 

"तत्र वनिष्ठः [१८; १७-२२] 

संयाने व्दक्षवाहवार्दिनी द्वियणकारिणी स्यात् । दश्पुरुषव्रती 
पटयेकं प्रपाः स्युः । पुंसां चावराभवा हं वहेत् । अध्यधौः सिः स्पुस्तरोऽष्टौ 
पाषाः शरमध्याया अशरमध्यायाः पादः काषापणस्य । निररकस्तरो 
पराष्यः" ॥ 

श्याति सपेत्यानेनेति सानः! नरीपरः । तत्र वाहिनी नौः। 
भ्वाहयन्तीति बाहाः? । दज्च पुरुषाः यत्त सा तथा द्द्श्पुरुषवती" वाहु 
कादन्येऽपि दकशपुरुषा यस्यामारूढाः । श्यपाः स्युः एव्र दश्चपुरुषाः 
परतिवाहङ प्रकर्पेणः पालयितारः स्युः । पुंसामरत्र 'अव्ररापरं वाहं वदेद्" सा 
नौः यावन्तं भारं बहति तदुपक्षया `अवरराप्र' अवरं न्युनमप्रं यक्िन् बाह तं 
भारं पुरुषैः पूरपेत् । (अध्याः सिवः स्युः पुरुषापेक्षया अध्यधीः 
सियः, तासापतिभोरुतवात् । तरः! शुर सापः कापपगर्विश्तितमो 
भागः। श्रमध्यायाः' "यस्यां नद्यां धटुष्पता तिप्तशय मध्ये पतति 

1, 3, च. 01118 11118 86111611८6. 

2. दशवाहिनी-ष. 

8. ^. 3. 13.-प्रदेयास्प्युः। 
4, 11016 1९6४1 01 वसिष्ठः (€त. पा "ला) 1८808: संयाने दश्चवाहवाहिनी 

द्विगुणकारिणी स्यात् । प्रयेकं प्रपाः स्युः| पुंसां दातावराध्यं चाहवाहयेत् । अग्र्याः जियः 
स्युः| कराशोखा माषः शरमध्यायः पादः काषापणाः स्युः । निख्दकस्तरो मोभ्यः। 

ए, {५8886 च्छः शापक गनुठ्वप्ठल्व् ४ ष्ठ 

701१6474, ]. 05१. 

6. दद्य बाहा वादयन्तीति वाहाः-ष. 

1, त एव-स, 

8. प्रयजेन-ष. 
9, कृरः-षः; 

10. यस्यां बधां शये मध्ये एतितः स्यादिययः-ख, 
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हस्या: इयथः । 'अशरमध्यायाः पाद्" न पथ्यं यस्यां श्षरेण शक्ष्यते [यां 
श | £ 

क्षरो छङ्कयतीलययः ।] "पादः चतुर्थाः 'कापापणस्यः । ननिश्दक्ः' 
क प @९ ५ 

अरपादकः । भाष्यः माषः श्रुरको यतर दयतेः 

पनुः (८) ४०४-४०७] 

पणं ध्याने तरं दथ्रात् पारषेऽथप भ तरम् । 
पादं पशुश्च योषि पादाय रिक्तकः पुमान् ॥ 

भाण्डपूणामि यानानि ताय दाप्यानि सारतः | 
रिक्तभाण्डानि य्कचित् पुमांसश्वापरिच्छद्ा;ऽ॥ 

दीघाध्वनि यथादेशं यथाकालं तसो भवर् । 
नदीतीरेषु तद्वित् सुरे नास्ति लक्षणम् ॥ 

गभिणी तु द्विमासादिस्तथा प्रव्रजितो मनिः। 
ब्राह्मणा लिङ्गिन्चव नादाप्यास्तारिक तरे ॥ 

1. 3. व. (कप; (णुकराह 1४ ०११८ 10 ॥16 वकिठप९्ह एक् 
8€11861९88 ])प्ा16{पय{107, ^. 3. 1. {0110 भव (11 ८ ६८४४. वि. र, [. 639, 

761046८8 ॥116 [४३8४० {1108 : 

५ सैयाल्यतेमेति ' द॑यानशब्दो नदीपरः । तत्र वाहिनी नोः । बाहयन्ती षाष्ठः, ते इश 
थस्यां सा दशवाहाः । खा चासां वाहिनी चति दद्यवाहवादहिनी । द्विगुणकरणा हिगुणादीनि 
व्वरित्रादीनि यस्याः सा नास्ता, एक्रविधा नाः काया । तया दशपुरषवती वा्टकादम्बे 

द्शपुङ्षाः । तेषां प्रयांजनमाह । त एव प्रणः स्युः । भसा नावि यान् भार अगरोप्यस्तमाह 

पुंखां इययादिना। सानोः यावन्तं भारं बहति तदपश्चया अवरा्थं अवरं म्यूनम्षं यस्िन् 
बाहे स बाहो भारः । तेन यावतः पुरुषानठ। परमविधुरा बदति तावन्न तु शमधिकमारेप्व- 
नित्यर्थः । 'अध्यर्षाः लियः पुरुषापेक्षया तासामतिमीश्त्वात् | नतरः" द्युल्कः "माष्रः" पुराणस्य 

बिदातितमो भागः| 'शरमध्यावाःः यस्यां नद्यां धनुष्मता क्वि्तश्चरो मध्ये पतति तस्याः। 
'अद्यरमध्यायाः' यां शये लङ्कयति तस्याः । "पादः काषापगस्य चतुर्मागः । मनिक्दको, 
भस्पोदकः । माध्यः, माषपरिमाणः। 

2. यान त-स, मेघा, 

8. ध्यानमत्र रिक्तं रथादि । (पोदषः' पुङ्षवराह्मो मारः । "पादा! पणस्याषमो मागः। 
व्तारतो, द्रम्योत्कषौपकषंपेश्चया । "यक्छिचित्' अस्पम्। वि. र, ६४०, 



७९० इष्वकेर्पतैरः [७८ 

वयिप्रः [१८, २३-२५) 

अकरः श्रोतियोा राजा पुपाननायथः प्रव्रजितो बाठद्रद्धतरुणप्रजाताः 
प्रामापिकराः माय मृनपल्यद्च । बाटूभ्यां तरन् शतगुणं दाप्यः ॥ 

धपुपाननायः सवजनरहितो रोगार्तो वा । तरूणप्रजाताः अचिर. 
प्रचूनाः । भ्रागापरिक्राः" [सतनगमनशीखाः) ग्खदारकादयः। श्रृतपलोः 
विधवाः ॥' 

विष्णुः [५, १३१) 

तरिकथ स्थलशरुरकं ग्रहन दर्पणान् दण्ड्यः ¦! ब्रह्मचारिवान- 
प्रस्थमभिष्ुगुधिणीतीयोदरेसारिणां भ्नाविकः शोदिककः शरुरकमाददानश्र । 
तच तेषां जघ्चात् ॥ 

भाददानय'- दण्ड्य इत्यनुषङ्गः" । 

मनुः [८, ७०८ -४०९] 

यन्नावि कचविष्टाज्नानां पिश्ा्यनापराधतः। 

तहाङैरेव दातन्यै समागम्य ऽसव।ऽशतः ॥ 

एष नौयायिनाुक्तो व्यवहार परिनिगयः | 
दाशापराधतस्तोये देविकरि नास्ति निग्रह | 

1. (गाला 16]7०त्प्८त्वे प वि. र, 2. 6-40-1. २४8६४९९९ 
[ 1] 700) ^. 9. 13. 

2. नाविक्रः शो हिकिकः 01111116 $ ‰ 8. 8. 

8. अटण्ड्यः-स, 

4. पि. र. 2. 011 ‡--तरिकः तररूपश्ुल्कनियुक्तः। आददानभ दाप्य दइत्यनुषङ्गः । 

तथच तरश्युस्कं तेषां ब्रह्मचावयादीनां जद्यात् सनत् ॥ 

५. खकोशतः-ष 

6. वि. र. }. 641 ४११६ ॥17}8 (60णणथा४ ; दाञ्चा नावाहननियुक्ताः केवता- 

दयः} ‹" केवत दाद्घीवरो '» इत्यभरः । 1116 र }10]6 8601100 18 76704९० 

४. र. 
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अय नि घः 

तत पनुः [८, ३५-३२६] 

ममाग्रमिति यो ब्रूया्नियि सला "तुनः । 
तस्याददोत षड़ागं राजा दादश्षमेत्र च॥ 

अनृतं तु वदन् दाप्यः खरित्तस्यांरपषएमम् । 
तस्यते वा निधानदय सख्ययट्पावल्षा कटाभर ॥ 

तिष्णुः [ २, ६२-६४। 

खनिहिताद्राज्न ब्राह्मण्रने द्वादशम दशः । प्रमिदितं खनिहित- 
पिति "बदन्तस्तत्समं दण्डपाव्रहुयुःः ॥ 

नारदः ना. सूर १० ८ ना. म. सग <, <] 
स्वपप्थये तथा नष लन्ध्या र्ग निप्दमेत् | 
गृह्णा यात्त ततः शुद्धधश्रुदर स्यासताऽन्यथा ॥ 

अथ पर्निदिनम् 

ततर विप्रः [३, १४.५५ 

अपरज्नायमानं त्रितं याऽधिगच्छेन राजा त्दृद्धरदपिगन्ते षप 
प्रदाय । ब्रह्मणत्रराप्गच्छव् पर्क्पद्ु बत्वनाता रजा टरेत् | 

‹ अप्रज्ञायमानं ` °अन्गापमानखापिकम् अखामिक्र च॥ 

1. मानवः-मिता. 
2, दण्डयः-छ, ^. 9. 3. 
8. चि. र, }). 612 ९1५18 --निधिस्त्र पूतनिवानचिगभ्रष्टं धतम् । प्डमाग. 

द्रदश्षभागयोममा्मितत वक्तृगुणवत्ताऽगुणवत्ताम्यां विकल्पः अस्परीयने कटां यात्रत्या नाकसी- 
दवि, अस्पीयस्यकटाग्रदण च स्त्रस्वपरज्ञानतन्च ॥ 

4. ब्रुबन्तः-स; वुवन्-पृ. वि. स्मर. 

, दण्डमावदेत्-मु.चि. स्पृ. 

, वि र., 7. 642 : अश्चदं स्तेयशद्धया मेदित्यथः ॥ 
. तद्धरत्-ख. 
नघ. 

 भशातसा मिक-ष, €> ® ~3 ©> € 



७ इल्यदत्पतददः [७९ 

नारदः [ना, स्मृ १०, ६-७; ना, प, सं» <) &-७} 

परेण निहितं म्ध्वा राजन्पुपहरेननिपिम् । 
@ ~. 

राजगामी निधिः सवः सर्वेषां ब्राह्मणाहे ॥ 
| चे कि, च 

ब्राह्मणोऽपि निवि लब्ध्वा किरं रज्ञे निवेदयेत् । 
तेन दत्ते तु भुञ्जीत स्तनः स्यादनिवेदने ॥ 

याञ्गवबल्वयः [२, ३५-२३५। 

राजा लन्ध्वा निधिं द्चाह्वनेभ्योऽध द्विनः पुनः | 

विद्रानशेपमादया { स सवस्य प्रथुयेतः ॥ 

इतरेण निधो ठब्पे राजा षष्ठंशमाहरेत् । 
अनित्रेदिरविज्ञातं दाप्यस्त दण्डमेव चः ॥ 

रिष्णुः [३,) ५६-६२] 

निषि ख्न्ध्वा तद ब्राह्मणेभ्यो दद्यात् । दसा द्वितीय- 

परं कोशे प्रवेशयेत् । नि टन्ध्वा ब्राह्मणः शखयमादवाव् । 

क्षवियश्चतुमभः सराग दयात्, शेषं॑चत्रथपशं ब्राह्मणेभ्यो दचादधे- 

मादधात् । वैदयदुथेमेयं रङ्गे दवाद्राह्मभेम्योऽधंशं खयमादधाव्ः । 

1. ‹ इतरेण ' ब्राह्मणेनैवानभिस्पेणेयर्थः । गौतमीयं खव्रा्मणविषयं ' निष्यधिगमो 

राजघनम् ! इति । यावत् निध्यधिगमः स सरा राजधनमितयथः | तथा च ‹नब्राह्मणस्यानभि- 

रूपस्य › दत्युक्ताद--" अव्राह्मणोऽप्याल्याता पष्ठं ख्मतेयके ' इति । अनाख्याय व॒ गह्वन् 

ब्राह्मणे ऽपि सर्वमादाय शक्त्यनुसूपेण दण्ड्यः स्यात् । विद्धस्तु ' स खवस्य प्रभुः" इति 

धचनादनास्यायापि गरहन् न दोषभागिययः--विश्वरूपः ॥ 

2. सवम्-मु.वि. स्मृ. 

8. राञेऽपरं चतुय ब्राह्मभेम्योऽधमादयात्-मु. वि. स्मृ. 

4. अशमादच्त्-मु.वि.स्मर. 

५. वि,र. 7. 644 श€सणभ०8); बराक्षणेभ्योऽष दद्यादित्यनुषञ्जनीयम् । अश्च 

परिशिष्टं खयमाददात् ॥ 



ष्ववहारकाष्डे निधिः ॥ ) १ 

"शू ्रस्त्ववाप्त दादशपा विभस्य पञ्चमं रहे दथात् । ब्राह्मणेभ्योऽश्नदयमेष 
दद्याद् । अविष्टं सव॑ खयमादधात्ः । अनिदेदितविङ्नातस्य सवेख- 
मपहरेव् ॥ 

पनुः (८, २८-२९] 

यं तु पश्येन्निर्धिं राजा पुराणं निहितं क्िनां । 
तसाहवजेभ्यो दताऽम्ं कोरे निवेशयेत् ॥ 

निधीनां तु पुराणानां धातूनामाकरस्य च । 
भरक्षणादूधपेभाग्राजा मूमेरधिपतिदिं सः“ ॥ 

विष्णुः [३-५५५)] 

आक्ररेभ्यः सवैमादचात् । 

वसिष्ठः 

"उद्राहकारिणं त्वागमयेत कम्य केन सह विवाहो युञ्यत इति षम 
विभागपरनिष्ठापनाय सैप्रदायं रक्षत् । भआक्रशुद्धिध तदनुरूपकरग्रह- 
गादर्थ"° जानीयात् । ''ञाकररापिपतया हि प्रायेण मायाविनो भवन्ति ॥ 

1. शरूद्रश्चांशान् हदशा विभज्य पञ्चां्यान् राशे पञ्चाशन्. बाक्षणेम्योइशद्वयमा- 
द्यात्-स,मु.वि,. स्मर. 

2. ब्ह्यणेम्योऽं दथादित्यनुषञ्जनीयम् । अश्च ५रिदिष्टं खयमादयात्-वि, र.) ६४४. 
3. प्रवेशपेत्-स, मेघा. 
4. हि-स. 

8. रक्चणाद षंभाग्राजा-स, 
8. वि. ₹. 7. 64; 60700 618 (7 प8 :- 

' पुराणानां ' चिरम्तनानां न ठव वि्मानख्वामिदायानाम् । 'आक्रराः' मागिक्यादि- 
धूभवः। एतदुद्न्नं द्रव्यमपि अकर प्व । अत्थ घात्वाकरयोरन्धोम्योत्पदितस्य दभ्यस्या्ं 
राला गहीयात् । 

7. उद्वाहाकारास्स्वागमयेत्-स. 

8. वि. र. 7. 645 : आगमयेत् धावुश्चद्धिं जानीयात् । 
9. आरप्तुः दविजः-8. च. 

10. अ्यं-स. | 
11. मकरा हि $तामिप्रायेण मावा-8. 

100 



(~. 

अथ दण्डप्रणयनविवेकः 

वत्र मनुः [७ १४-१५, १७.१८) 

तद्य सवभूतानां गोप्तारं धपेपासजम् । 
ब्रह्मतेजोमयं दण्डमखजस्ेमीश्वरः ॥ 

तस्य सवाणि भूतानि स्थात्रराणि चराणि च। 
क क् भयादूभोगाय कल्पन्ते खधमान्न चन्ति च ॥ 

स राजा परुषो दण्डः; स नता शासिता चसः। 
चतुणोपाश्रमाणां च धमस्य प्रतिभूः "कृतः ॥ 

दण्डः स्ति प्रजाः सवा दण्ड एवाभिरक्षति) 
दण्डः सूप्ेषु जागति दण्डं धमं बिदृबुपाः॥ 

तथा [७, २.१] 

यतते दयापा लोहिताक्षो द्रण्डश्वरति पापहा) 
भमास्तत्र शव्रि्रधेनन नेता चत् साधु परयति ॥ 

तथा (५५), २ ९, २६) २०, २\७-२९,) १९] 

शुचिना सत्यसन्धेन यथाशाक्ञाचुसारिणा । 
दण्डः प्रणयितुं शक्यः सुसहायेन पीपता ॥ 

तस्याहुः संपरणेतारं राजानं सल्यवादिनम् । 
श्सपीप््यकारिणं प्राज्गं धपकामायेकोविदम् ॥ 

असहायेन मूढेन छन्पेनाकृतवुद्धिना । 
न शक्या न्यायतो नेतुपक्थेषु षिषयेषु च॥ 

1, प च रक्चकः-स. 

%. स्पूतः-स, 

9. पष च रक्षति-स. 

4, न मृद्यन्ति-स. 
6, श्येकाः नासिक. 



® <> ८2 !-- 

न्यवहारकाण्डे दण्डप्रणवमविषेश्चः । ) 1 । 

तं राजा प्रणयन् सम्यक् तिवर्गेणाभिवधते । 
कामात्मविषयः छुद्र दण्डनेव निहन्यते ॥ 

दण्डो हि महातेजो दुधेरधाषृतातलसमिः । 
¢ ~ ® ~~ 

घमां द्विचखितं हन्ति टदपभे सबान्धवम् ॥ 

ततो दुर्ग च राष्ट च कोक च सचराचरम् । 
अन्तरिक्षगता यैव यतीन देवांश्च पीडयेत् ॥ 

समीक्ष्य सुधृतः सम्यर् सवौ रञ्जयति प्रजाः 
असमीक्ष्य प्रणीतस्तु विनाश्चयति सवेतः ॥ 

^ पुधतः' यथाहं धृतः | 

वथा [७) २०-२९ 

यदिन प्रणयेद्राजा दण्डं दण्च्येष्नन्धिनिः। 
"शुके मरस्य निनाप्यन् दूषेखन् वट्वतराः ॥ 

अद्यात्काकः पूरोडायं न्वा च खिद्याद्धत्रिष्तया 
खाम्यंचन स्याद् काससिव् मर्रतताऽपरातरम् ॥ 

अङ्गिराः 

राजा गुरुयेमैव श्ञासन् घर्मेण युञ्यते | 
कता च ुर्पते पापान चः पापेन टिप्थे ॥ 

याहृवस्क्यः [१ २५९-३६०. 

यो दण्ड्यान् दण्डयेद्राजा सम्यग्वध्यांश्च घातयेत् । 
इष्टं स्यात्करतुभिस्तेन +समाप्रवरदक्षिणेः ॥ 

, अदकन्पिलिनः चले भिन्दुमस्स्यानिवामयाः-ष, 
विमुष्यते-स. 
ख~. 

शदश्चश्चव-स, 
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इति सञ्चिन्त्य टृपतिः ¶तुतुरयफञं पृथक् । 
व्यवहारान्खयं पयेत् सभ्ये; परितो ऽन्वहम् ॥ 

तया (१ २५७. 
¢ 4 „>, ०, | £ [क 

अधमेदण्डनं रोके 'धपकोतिविनाश्ननम् । 
भ्सम्यद्र् च दण्डनं राज्ञ; खमगेकीर्तिजयावहभ् ॥ 

पनु; (८, १२८ } ९» २४७] 

'अदण्ड्यं दण्डयन् राजा “दण्ड्यं चैवाप्यदण्डयन् | 
अयशो पहदाग्रति नरकं चैव गच्छति ॥ 

भ्यावानवध्यस्य वधे तावान्वध्यस्य पोक्षणे | 
अधर्मो नृपते धस्तु विनियच्छतः ॥ 

4 
राजानो मन्तिणवत विरेषादेनमाप्नुयुः । 
अश्ञासनात्तु पापानां नतानां दण्डधारणात् ॥ 

‹ नतानां › विनतानां, अद्ण्डयानापमिति यावत्| 

वसिष्ठः (१९, ४०-४२] 
` दण्डोरसर्गे राजेकरातमुपवतेत् । तिरा पुरोहितः । छच्छमदण्डने 

पुरोहितद्धिरातं राजा च ॥' 

1. धर्मन कीर्तिनारनम्-ष. 
2. अस्वग्यं च परज्रापि तसमाचत्परिवजयेत्-स, 00107096 मनु, <, १२६, 
8, अदण्डयान्-ष, 

4, दण्डश्यान्-स, 

६. # 686 0,1४16त $ ०४76४ 88 ; इप्णाऽत एङ स, 
6. इन्छरमदण्डयदण्डने-^. 8. 13. मु. वि. स्म. 
प, (अदण्डनेः ठण्डयादण्डने। तेनोपदेशनिभित्तरं तिरात्ं चरेत् पुरोहितः विपरीतो- 

पदेशनिभित्तं च रम् । राजा ठ दण्डचेत्छनें एकरात्रोपवासं कुयात्, मदण्डथदण्डने 
निरानोपवासम् । चकायत् सम्याश्रैति दह्यम् । कचित्पुनरदण्डधदण्डन ह्येव पदिन् । 
बि. र्, ६५०, 



ध्यवहारकाण्डे दण्डप्रणख्नविषोक, #&,७ 

अथ दण्टोत्कषापकषांदिः 

तत्र कालायन 

सचिहमपि पापं तु पृच्छत्पापस्य "कारणम् । 
तथा दण्डं नियुञ्जीत दोषमारोप्य यत्रतः ॥ 

प्राणाद्यये तु यत्र स्यादकायेकरणं तम् । 
दण्दस्तत्न ठ नेव स्यादेष धमेः स्यृतो भरगुः ॥ 

सद्त्तानां ठ सर्वेषामपराधो यदा मवेत् । 
अवशेनेव देवान्न ¶दण्डं तत्र न कल्पयेद् ॥ 

सम्यग्दण्डमगेतायो वरषा; पूज्याः पुरैरपि । 
आरम्भे प्रथमं दधात् प्रदत्ते पध्यपः स्मृतः ॥ 

यस्य यो विहितो दण्डः पयाप्रस्य स वै भवेत्" । 
कटिषितो यस्य यो दण्दस्स्वपराधस्य यत्रतः ॥ 

44 भ जक, = = १४ = क 

1, कारिणम्-स, 

2. प्रङस्पेत-वि. र.) ६५०. 

8. वि, ₹. ‰. 691 (60716118 : आरोप्य › विशेषतो निर्णीय । ' प्राणाल्यये' 

प्रति पापकर्म पष धमेः स्मत इति श्गुः आई इति येषः। कचित् ‹ गोः, इति पाठः| श 

भ्यक्त प्व ॥ 
६. न दण्डं तत्र कलपयेत्-ख, 

८, 772 ‹ अबयेन ' भयादिषदयतया दे वात्मपरमादात् । अतः १ ' अतोऽग्येष्यषि 
प्दुेषु दण्डं नेव प्रकल्पयेत्” इति खण्डं पारिजाते पठितम् । तश्च कामधेनौ कल्पते 
चाद श्चैनान्न पुरस्डृतम् ॥ 

6. वि, र. 7. . 651-2 : ‹ आरम्भे › तत्फलावच्छिन्नकमकदम्बाम्तभूताय-पक़ 

क्फलककुत्यामितल्य्थः । प्रथमः कथितः दपू्णदण्डचद्वुभागात्मा । प्रदत्ते तयाविषानेककम- 

फटठ्कृत्यां "मध्यमो ' दण्डारपः । ° पवापतस्य ' ख वं मवेत् पयातिः तत्पापफरकसक्र्मननकक्विः) 

व्व; पुरषस ख न भवेद् सपमा दण्डो भवेत् । पकपापरफकामण्डिलानेककमामिपायमेनेतद् ॥ 
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पणानां प्रहरणं तर्स्यात् तन्पूर्यं बाऽथ राजनि । 
अपराधेषु `नियतमाहगो्मींयमानवाः ॥ 

दण्डनीयः स शेधिस्यात् पथमं नेति गोतमः । 
अर्थवन्तो +यतस्सन्तो यथोक्तानपि ते दमान् ॥ 

दधुः नैवोपशराम्येयुस्तसात्तत विनिश्चयः । 
तस्मादव्याहताः पापा येन ध्येन शुभं पुनः ॥ 

न कुबस्तत्तदेषेषां कतेव्यपरिति निश्वयः । 
'समूहस्थाः परदत्ता पापेषु पुरुषाधमाः ॥ 

यथोक्तं द्वियणं दण्डमेकेकस्य प्रदापयेत् । 

नारदः [नान स्प, २ १, ५२-५६३ ना, संम) १९ ११९१-१ १५] 

शारीरशायेदण्डश दण्डस्तु द्विविधः स्तः । 
®^ ९ क = च्म थ द 8 ॥११३ 

श्चारीरो द्विविधः प्रोक्तो ्षथदण्डोऽप्यनेकधा ॥ 

कुक्रिण्यादिस्तरथदण्डः सवेखान्तस्तयैव च । 
श्ारीरस्त्ववरोधादिर्जीवितान्तकरस्तथा ॥ 

ष्काङ्िन्यादिस्दु यो दण्डः सतु माष्परः सृतः 
भ ण 

पाषावरार्धो यः भाकूः' काषांपणपरस्तु सः ॥ 

1, ^. 8. 8.+नियममाहूुः । 

९. बि, र. 7. 651-2; य्यापराषस्य रूयाविशेषवान् न दण्डः; प्रकरिपतः । तल 

हख्वाया आकाक्चायां पणो ग्राह्यः । पणमूस्यं वा इति गार्णीयमानषाः आहुः । पारिजाते 
ह आहुः (आम्भीयमानवा' इति पठितम् । अभ्मिनाम पुनिः वन्मानवा; तस्य शिष्याः इवि 
ध्याख्पातम् ॥ 

8. 7742 ; चैचिस्यादण्डदेदकमकायनिशययेयिस्यादनिश्रयादिति वा एठः. । 
4. यतस्सर्ष॑-स. 
5. नवोपसाभ्येषु तसरात्तत न निश्यः-स. 
6. येनाद्म॑-सं. 
¶. वि. र. 2 578; ' समूहा! मिङिताः । "यथोक्तात्" एकान! पुखषस्य रपे 

्रहतस्य यो दण्ड उक्तस्रसात् । 
8. 14 : "काकिम्यादिः' काकिम्यवरः । (माषपतेः माषाम्तः । तेन पततापराषे 

काङ्िन्यात्मको दण्ड उक्तस्ततनानुबन्धगोरवात् साविद्ये माषप्यन् एव दण्डः कयः | 
9. बि. र. 7. 694 16808 २180 युत्रोक्तः 



भ्ववहारकाण्डे दृण्डप्रणथननिवेकाः ७९ 

काषांपणावराधस्तु चतुःकार्षापणोत्तरः 
हयवरोऽषपणास्त्वन्यरूयवरो इादशोत्तरः ॥ 

"काषापणाधा वे भक्ताः सर्व ते स्युशवतयुणाः | 
एवमन्येपि विद्याः भाक् चैते पूैसाहसाप्" ॥ 

“रवुः [८) ३२६। 
काषापणं भवेदण्डय) यत्रान्यः प्राकृतो जनः । 
ततर राङ्नां मवदृण्डः सक्तमिति धारणा ॥ 

तथा [९) १४८ | 

ब्राह्मणान् बाधपानं तु कामादवरवणेजम् । 
6 ~ ज 0 हन्याचितेषेधापायेष्टरेग जनकरपः ॥ 

कात्यायनः 

प्रवर्यावसितं शू जपहामपरं तथा । 
घेन शासयेत्पापं ब्दाप्यो वा द्विगुणे दमम्* ॥ 

1. 16 गाठ ₹९786 18 7101 पात् आ) नारदस्मृति 

2. वि. र. [. 684 (्०ााला18ः ^ “पूवेसाहसः' पणसह्ट्लद्रयं सा, तसात् 

प्राग्ये दण्डविेषास्ते अनुबम्धगारवात् पापातिश्वये चतुर्गुणा प्राह्माः । पूवेवासादौ दु णपाति 
श्रये चावरुण्यं नास्तीतय्थः। "' 

3 4.8. 8. ¢" बि. र. 0. 649 016 {1686 गिण मनु ; (© 0 
४0€ 7088 168 ©01्7 ्0पशुर. 

4. 3. ¶. 16४08 राना ; वि. र. €62])181118 ¦ 'राशां' भवाम्तरनूपती नाम् 
6. 4. 8. 28. २९०१३ भअन्येः 07 चित्रैः 

). वि. श. 2. 654 : बाधमानं ' मतिपीडवन्तम् । ‹ मवरवर्लं ' श्रम् । ' किः 
भूराप्रनिवेश्चनादिमिः। ” 

7. शण्डयो-^. 8. 8. ष्. 
8, धि. ₹. 0. 655 ९07061४8 : भपरतरस्या' उत्तराश्रमपरिग्रहङ्पा, सा च दपि 

भृतिस्मरतिम्यां चद्रस्य नोक्ता, तथापि शेवागमोक्तामपि तां गृहीत्वा यस्त्यञेत् स शूद्रः 'प्रनण्या- 
वखितः' । भृतिस्मत्यनुक्ताऽपि शेवादिधमां राशा परिषपाश्या पव । द्विगुणे" वषाष्स्य पाको 
यो दण्डददपेश्चया बोध्यः | 



७० कृष्यक्षस्वेतये) [<> 

भस्पृश्यधृतेदासानां नराणां पापकारिणाम् । 
प्रातिटोम्यपरमूतानां ताडनं नाऽेतो दमः" ॥ 

पएरतन्त्ास्तु ये फेचिष्ासत्वं ये च संसिताः | 
अनाथास्ते र निर्दिष्टास्तेषां दण्दस्तुः ताटनम्* ॥ 

ताडनं बन्धनं चैव तथेव च बरिडम्बनम् । 
एष दण्डो हि दासस्य नाऽथदण्डो शरृहस्पातिःः ॥ 

शङ्घरि खितौ 

धिरिपिनः कारवः शूद्रास्तेषां व्यमिचारेष्वपि श्िलपोपकरणानि 
रेद्राजा । ठुरमानमतिमानसग्रत्थानि वणिक्पथानाम् । पेतरबीनमक्तमोश्च- 
हटकषेणद्रम्याणि कषेक्राणाभ् । पावमाण्डारङ्ारवासांसि रङ्गपजीग्रिनाम् । 
एदश्यनाज्ङ्ारासांसि वेर्यानाम् । शच्चाणि वचायुधोपनीषिनाम् । 
स्वेषां 'करणदरभ्याणि नाऽायाणि राज्ञा धािकेण । भखा हि पुरुषाः 
पापवहुलाश्वाऽिधेयाश्च भवनि । तेभ्यः पापांरभाप्राजा । तसरन्नाऽ- 

भ (५ 
€ ८ ^ ^~ धनान्नाऽुपकरणान् पात् ` नन्मूखा हि त्तिः । इत्तिपूढो निवासः । 

र्नित्रषद्धिः स्फीतं राषमिद्युच्यते ॥ 

1. वि. र. }. 655 : धूताः' मायाविनः । श्रतिलोमपरसूताः' सूतमागधादयः | 
2. ताशः-^\. 9. 3. ट्. 

ॐ. {070 (परतन्त्ाः भावयापुत्रादयः। "खिताः" प्राप्ताः । 'अनायाः' भनीश्वराः | 
(निरिशः' निधनाः। 

4. विधीयते 07 बृदसतिः-चि. र₹., 7. 655. 
2. 100 : "ताडनं" कशाच॒मिषातः । "विदम्बने' ुण्डनगर्दमारोहणादि । 

. सवाख्राणि चायुधीयानाम्-स. 
1. 4. 9. 2.-काङकद्रव्याणि ; षि. र. 2. 686 21568 काद्दरष्वाणि &॥ ६ 

911611811९6 1684118. 
8. न हर्याणि-ष. 
9. वि, र. }). 656 808 भवति प! 1068, &8 छा भलिा8्ररड ` 16810) †‰06 ०1881071 ० 1118 न 0. 

10. षि, र. . 656 000०९18 ; (शि स्पिनः' चित्तटेलकरतारः । भ्यमिचारेषु' हवस्वापहारयोग्येषु अपापेषु । ‹ तरामानं ' उरष्वमानं ! , परतिमानं * खणादि दु्नोपकरणम् नेम् । "भक्त कृषिरिष्यये शक्तम् । (करदणदरवय, इशादि । वाचमाण्ड' पटहयदि । । एद्धोपजीविनां ' दतयदृचीनाम् । " 

क कम ज 
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शृहस्पतिः (ष्य, ९, १९. 

वधाद; शुवणेषतं दमं दाप्यस्तु पुरषः | 
'अङ्गप्ठेदादेकस्त्वषै संदेशरारस्तदपेकम् ॥ 

कात्यायनः [९६५४-९& ६] 

घुवणेशतमेकं तु वधार्हं दण्डमहेति । 
अङ्गच्छेदे तदधं तु गविवासे पञ्चविंशतिम् ॥ 

रृकीनायेविरिषषु ' निदषेष्वद्ुसारतः। 
सवेखं ना निग््ेतान् पराश्छीघ्र ्भवासयेत् ॥ 

निधना बन्धने स्थाप्या वधं नैव परवतैयेत् । 
सर्वेषां पापयुक्तानां विहेषायेश्च श्नाखतः ॥ 

तथा [ ९६७, ९६८, ७८१, ९६९] 
वधाङ्गर्छेदाहेबिपो निःसङ्गे बन्धने "विरत् । 
तदा कमेवियुक्तोऽसां इस्स्थस्य दमो हि सःऽ | 

1. अङ्गम्टेदाहंसतद णे-ज. द. 
2. विनाश्चे-स, 

8. चि. र, 2. 687 : “अङ्गच्छेदे अं, विवासे भं । कचित् पाठो "विनाशे" इति। 
तज्ञापि तदेशवातविनाशे अहं दययेक एवाथः ।'' 

4. 1974 : ५ 'कुलीनः› उत्तमङुरुः । 'आयेः स्वधमेनिरतः । "विरिष्टो" गुणवान् । 
एतेषु निङ्कटेषु अदपषनेषृ, बघा अनुसारतः खणराताखंभवेऽपीदम् । तष्याप्यसंमवे 

बवंखम् ।'* 
5. विङ्ृषटेषु - स, 

6. विघजयेत्-स. 

7. वतेत्-स. 

8. धि. र., 77. 868 0098 {116४6 ४१११४०१४] (01१8 : नविध 

भन्न षदाचारनिष्ठः । "निःसङ्गे क्रियायोगद्धन्ये । यत्र बद्धस्न् खधमे कठँ न पारयति, स प्व 

खदाचारस्य दमः यत् सखष्मवियोजनं नाम, "विख्याप्य" तेन स्पेण शोके प्रकाद्यनीक, | 
क्गण्डेदी › परस्याङ्खस्कत। । 

101 
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कुटसा्ष्यपि निबोस्यो विख्याप्योऽसखतिग्रही । 
अङ्गर्छेदी वियोस्यः स्यात्खधर्म बन्धनेन तु ॥ 

फर्णा्टप्राणपाद्ाक्षिजिहाशिश्चकरस्य च । 

छेट्ने चोचपं 'दद्याद्धेदने पथ्यपं धरगुः? ॥ 

एतेः समापराधानां तत्राप्येवं प्रफरपयेत । 
बारुटृद्धातुरद्लीणां न दण्दस्तादनं दपः ॥ 

‹ बधाङ्गष्छेदाहः › वर्णान्तराणां येनाऽपराषेन वषोऽ्गष्डेटो वा 
दण्डः, त्यक्तो विप्रः। ' इतस्थस्य ' इति बिगरेषणेन ददचस्य "दण्डाग्रं 
रचयति । 

भुः [ ९ 9 २२१९ - र् . ४ |] 

त्रविदृशुद्रयोनिस्तु दण्डं दातुमशङ्ुवन् । 
आन्ण्यं कमेणा गच्छेद्धिभो दवयाष्छनैः शनैः । 

ज्लीवाकोन्मसर्द्धानां ष्दरिद्राणां च रोगिमाम्। 
शिफाविद्रस्स्वायेबिदध्यान्नृपतिदेमम् ॥ 

1. दण्डो भेदने-ख. 

2. धि. र., ]). 688 001111161118; ! छेदने ' कत॑ने । "उत्तमं ' उथमडाहवं बण- 

तङ्ात्मकम् । "भेदने" विदारणे । 

3. 1074 ; 'समापराधानाम्' अङ्गान्तरच्छेदमेदकर्तृणाम् । प्रमारकृतापराधमिषयमेतत् | 
4. दण्डाम्तरांशश्च भवति-द, ज. 

५. वि. र.) ]. 658 (ताण €1148 $ कर्म॑णा अथनिस्तारानुङूवम्बापारेण विप्र 

न कमणा भानूण्यं गञ्छेत् , किन्तु क्रमेण दश्ादेष ॥ "क्षत्रियादयो नि्भना न बन्धनेनावसादजि- 
तम्याः । फं तरिं ? कमणा ब्रद्स्योपचितं कर्म॑ राजोपयोगि तेन दण्डनं संशोभयितम्माः | 
ब्राक्षणस्तु कुडम्बानामविरोषेन दनेदाप्यो, बन्बताडनकर्मणी तस्य॒ निषिध्येते" ॥--इति 
मेधातिथिः । 

6. वि. र) . 689 :-दरिदरोऽत्र कम॑ण्यशक्तो निधनः । 



भ्यवहारकाण्डे वण्डप्रणथनविषेकः € ०द 

कात्यायनः [९७०] 

ल्लीघनं दापयदृण्डं धार्मिकः पृथिषीपनिः | 

निधना प्राप्तदोषा खी तादनं दण्दपहेति' ॥ 

नारदः [नार स्पृ, २०) २५-३८ ; ना. प, स^ १९, ३३-२३६) 

ब्राह्मणस्य परीहारो ग्राह्नासनपग्रतः | 

परथमं दक्षन प्रातः सर्वेभ्यशाभिनादनम् ॥ 

अग्रं नवेभ्यः सस्येभ्यो मागेदानं च गच्छतः | 

पैश्यहेतोः परागारे प्वेशश्चानिवारितः॥ 

सपितपुष्पड्कशाधानेष्वस्तेयं खपरिग्रहात् । 
अनाक्षपः' परेभ्यश्च संभाषस्तु परलिया ॥ 

नदीष्ववेतनस्तारः पृवेधृत्तारणं तथा । 
तरेष्वशरुस्कद्ानं च न चेद्रागिस्यपस्य तत्ः ॥ 

, 1द : यदि षनवती श्री तदा दोषे धनं दण्डः । अषनायास्ु ताडनमेष इत्यर्थः । 

, अजकम्यालनमव्रतः-ना. म. ख. राजम्यासनमग्रतः-स, ना. स्म्. 

1 

‰ 

3, सपिर्पुष्पोदकाशने-ष. 

4, चि. र. }. 659 ८५४8 अनापृष्यः । 

0 , बि. र. 7 689-660 : परीहासे' सदण्डः । राशो जग्रतः 'आवन॑' उपवे. 
शनम् । राशे प्रातराश्मदरोनम्, नवखस्यानां अम्रप्रहणम् , गच्छतो बाक्षणस्य अग्रे मार्गदानम् , 
मेशषरेतोः परागारेषु अनिवारितः प्रवेशश्च, निवारणे स्वपराष एव । अस्तेयं" अचौरवम् । भब 
एवानष्राषः । 'खपरिप्रहात् * परिप्रहविषयसमिदादीनामप्याद्ानात् । (अनाधृष्यः परेम्यथः 
शतरुम्बोऽव्यन्यतो बाक्षणो न दण्ड्यः । ` संभापश्च परन्ियाः इति मावदोषमाश्राभि- 
प्रायम् । (अवेतनो” शरतिश्रस्य।! । 'तारः' पारगमनम् । पपै" अत्राह्मणेम्यः, प्वरेषु" पारं प्रपणीयेडु 
वज्नादिशु, अद्दस्कदानं' राघग्ाह्मादानम् । यदि रस्य नाञ्षणस्य न बल्ञादि बाणिष्याय ध्यात् ॥ 
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याङवरकयः |२, ३०७. 

राह्वाऽन्ययेन' यो दण्डो षहीतो वरुणाय तम् । 
निवे दथाद्विेभ्यः स्वयं तिशरदूयुणीडतम् ॥ 

काल्यायनः [९७१ -९७३। 

अन्यायोपाजितं न्यस्तं कोशे कोशं नितरेशयेत् । 
कायोये फायेनाश्षः स्याद्दधिमाोपपातयेत् ॥ 

देवा धनं तद्विमेभ्यः सवं दण्डसश्ुत्थितम् । 
पले राश्यं समासख्य वीत प्रायणं बने ॥ 

एवं चरेष्सदा युक्तो राजधर्मषु पार्थिवः 
हितेषु चैव को$स्य सवान् भरलान्नियोजयेत् ॥ 

अथ दण्डसता 

तल श्रङ्जिखितो 

चतुर्धिक्षतिरेकनवतिः प्रथमसाहसः, द्विशतं पञ्चशतं चैव प्यम- 

साहसः, षद्शतं सहसरं चोत्तमः । -यथासारापकारं सर्वेवामाचुपूर्वेण+ ॥ 

नारदः (ना, स्प, २१, ३०-३१ ; ना. प, स, १९. ८८.९० 

सतर्विशचावरः पूवैः परः षण्णवतिमेवेत् । 
शतानि पश्च चतु परो मध्यमो द्विशतावरः ॥ 

1. वि. ₹. 0. 668--' अन्यायेन, भयथायालम् । 

2. मभ्यमः-स 

8. ए. 4. २९९१8 रथा परोपकारे सवेषामानुपू्॑ण | वि, र. ६६४ 76४१8 यथा- 

ारापकारम्, 16४ 166008९९ €०ण]९्त्प्पतभ्ाऱ, 

4, चि, र. 7. 664 00071618 0 प8: "सर्वेषां भाचदुर्विं्चत्या दि रेफनवति 
पर्वन्तः प्रथमसादशस्यो दण्डः । एवमुत्तरत्रापि, द्वि्तादिः पञ्चशताम्तो मध्यमः, षद्रशतादिः 
सहलान्तो उत्तमः । 'यथासारापकारम भयापराधानुखारेण, अत ष्व ॒वित्तापरणल्मधब- 
गोरषाभ्वां बिकश्पः । 
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सहक्षस्तूशपो हेयः स तु पश्चश्ताबरः। 
त्िविभः साहसेष्वेवं दण्ड उक्तः खयधुबा' ॥ 

अल मुः" (८, १३८] 
पणानां दे शते सार्थे प्रथमः साहसः स्पृतः । 
परध्यमः पञ्च बिह्ठेयः सहस त्वेव चोचमः॥ 

याद्नवस्क्यः [१ २६६] 

साक्ीतिषपणसादस्रो दण्ड उस्पसाहसः | 

नद मध्यपः पोक्तस्तदयपथमः- स्मृतः+ ॥ 

अय मानसा 

तत्र मबु; [८, ! २१-१२७. 

कोकसंव्यवहाराय याः संहः प्रथिता धुवि। 

ताभ्नरोप्यसुवणानां ताः प्रवक्ष्पाम्यशेषतः ॥ 

भाढान्तरगते भानो यत्युकष्मं दश्यते रजः । 
प्रथमे तत्पमागनां ब्रसरेणुं प्रचक्षते ॥ 

लसरेणबोऽष्टौ विततेया हिरूयंका च भ्रमाणतः । 
ता राजसषेपस्तिस्स्ते तु द्रे गौरसषेपः ॥ 

1. वि. र. }). 664 : चदविरत्यारम्व षण्णवतिषवन्तः प्रथमः । दविश्तादारण्व पञ्च 
दयतपर्न्तो मध्यमः । पञ्चश्चतादारम्य सशखपर्यन्त उत्तम इत्ययः | 

2. अनर मनुविष्णू-ख. 

8. ए. 4. ९६४08 701 मध्यमः । 

4. चि. र. 0. 66 : पणसष्टखपरिमाणै यस्य चः पणखाहटसः तेन पणसहशपरिभित- 
वाशी तिपणोत्तर उन्तमघाष्; । एतेपि चस्याविकल्पा वित्तापराभलाभषगोौरवमैविशभ्ाव् 
ठमज्जषा बोडव्याः ॥ 

९. पररिमाणतः- शति पाठान्वरम् -ख 271 (तवि. ₹. . 666) 
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सषेपाः षश्यवो मध्यः त्रियवं स्वेकटृष्णङमू । 

पश्चटृष्णदको माषस्ते "सुवणं तु षोडशः ॥ 

पटं सुवणीश्चत्वारः पानि धरणं दश्च । 
दरे कृष्णे समधते विद्यो रौप्यमाषकः ॥ 

ते षोडश स्याद्धरणं पुराणशैव राजतः | 
काषोपणस्तु विङ्गेयस्तास्तिस्नः कार्षिकः पणः ॥ 

धरणानि दक्ष वेयः शतमानं हु राजतः। 

अतुःसुवणिको निष्को विह्ञेयस्तु भपाणतः ॥ 

याद्रवरक्यः [१, २६४] 

परं घुवगोधत्वारः पश्च वापि प्रकीर्तितम्" ! 

प्राषाधिकारे विष्णुः [,) ८-९] 

तष्ादशमक् पिम् । अक्षाधेमेव चतुमोषकं सुवणः । 

बृहस्पतिः [व्यव.) ८) <, १०] 

खोके संभ्यवहारा्थं संतेयं कथिता भुवि । 

ताञ्नकषेदता मद्रा वित्तेयः कार्षिकः पणः ॥ 

स एष चद्िका प्रोक्ता ताथतक्षस्तु धानकाः। 

ता दादश्च पघुबणेस्तु दीनाराख्यः स एवहि॥ 

1. पुवणस्त -इनि पाठाम्तरम्-वि. र. 7. 666, 

2. वि. र. 0. 666 6218118: याः प्रथिताः ताः लोकमभ्यवहाराय "प्रवक्ष्यामि 

भ्युत्पादयामीव्यथः । "यवे मध्यः नातिस्थूलो नातिकृश्ः । 

9. उभयथा प्रयोगवयीनात् । का्ंविशेषापेक्षया च भ्यवसया-विश्बङ्षः 
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नारदः; ना, स्पृ १, ५८-६० ; नागम, स+ १९) ११७.११८) 

माषो विशतिभागस्तु नेयः काषांपमस्य त्) 

काकिनी तु चतुमीगो माषस्य च पणस्य च॥ 

ॐ चे क 

"पञ्चनदा; प्रदेगे त॒ सह्यं व्यावहारिकी । 

काषापणप्रमाणं तु तननिबद्धमिहैव वा ॥ 

कार्पापणोऽग्धिका जेया ताश्वतघ्रस्तु धानकः। 

ते द्रादश्च सुबणेस्तु दीनारथितकफः स्मृतः ॥ 

तथा (ना, स्पृ २१, ५७ ३ना.म, स. १९, ११६] 

कारपापणो दक्षिणस्यां दिशि रौप्यः भवतेते । 

पणेरमिबद्धः पूवस्य पोटशेव पणाः स तु ॥ 

कात्यायनः [४९ १-४९२। 

पाषः पादो द्विपादो वा दण्डो यत्र प्रकरिषतः। 
अनिर्टिषठ ५ 3 ॥ि निर्दिष्टं ह सोवणं माषकं *तत्र कस्पयेत् ॥ 

"यततोक्तो माषको दण्डो राजानं ततत निर्दिशेद् । 

कृष्णकेश्रोक्तमेव स्यादुक्तं दण्डविनिश्चये | 

1. वि. र. }. 667 : प्श्चनया त्यादि । षद शाल्नोयसभ्यवहाराथे काषोपणप्माणै 

तदेबं निबद्ध, यत्पञ्चनचाः प्रदेशे प्रसिद्धवर्थ, इतरतु तत्तदिधि लोकव्यनहारायंशक्तम् ॥ 

2. स्म. च., }. 99 21110 ९६ {686 ₹९€1868 {० क्त्यायन. 

3. द प्रकस्पयेत्-स, 

4. धि. र., ]. 668 ०१861९०8 : यत्र माषको दण्ड ईदयुक्तं तत्त राजतो प्राः । 

यत्र कृष्णलो दण्डः; तत्र ठौवणों राह्म इव्यर्थः । 
10४ 
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अथ नेगमादिसत्ना 

तत्र काल्यायनः [६७८-६८२] 

नानापौरसमृहस्तु "नेगमस्तु परकीर्तितः । 
नानायुधधरवराताः समवेताः परकीतिताः ॥ 

समूहा बणिगादीनां पृगः ग्संपरिक्तीतिंतः । 
ब्राह्मणानां सभृहस्तु गण इस्युख्यते बुपेः ॥ 

प्रतञ्यावसिता ये तु पाषण्डाः परिकीर्तिताः| 
शिल्पापजीषिनो ये द शिखिनः परिङीरतिताः॥ 

आहेतसोगतानां तु समूहः सङ्क उच्यते । 
चाण्टारश्वपचादीनां समूहो गुर संहितः ॥ 

गणपाषण्डपुगाशच व्राताश्च प्रेणयस्तथा, ¦ 
समृहस्थाश् ये षान्ये "वगांखयास्ते बृहस्पतिः ॥ 

चातुवेण्यंस्य या सूतिरसजात्यादिसभवा० । 
¢ [९ (क ८ 

तस्या धमाः समदिष्टा जातिः पा परिकीतिता ॥ 

ति श्रीरक्ष्मीधरदने कृत्यक्रखपतरां 
व्यवहारकाण्डे प्रीणैकम् ॥ 

, नैगमः स तु कीतितः-स. 

. सख परिकीर्तितः-स. 
३. दिद्पिनसते प्रकीर्तिताः-स. 

, वि. र, }). 669 : (भेणयः' श्चिस्पिसमूहः । 

वर्गाश्च परिकीर्तिताः । बृहस्पतिः-चातुवेर्ण्यस्य ९४९-त, 
. वि. र. ]). 669 : भसनातिः' अल्वणेः ; असजातिसगुद्धवा-स. 1118810 10 

7, घटा रक्ष्य! सा जातिष. 

8. इति मष्ाराजाधिराजभीमद्रोविम्द चन्द्रे वमष्टसागर्धिविप्रहिकेण मदृहुदवधरासमजेन 
मह्वभीशक्ष्मी धरेण विरचिते कृत्यकस्पतरो €10-ख. 



| ८4 

अथ वणानुखेमप्रतिखेमाः 
तत आपस्तम्बः [१, १, ४-५। 

चत्वारो वणां ब्राह्मणक्षतियवेहयशुद्राः | तेषां पूरैः पूवो भन्पतः 
भयान् ॥ 

मतुः [९ ० २-७ | 

वेशेष्याकृतिश्रष्ठयान्नियमस्य ष ारणात् , 
सेस्कारस्य विषा वणोनां ब्राह्मणः प्रघुः॥ 

ब्राह्मणः क्षत्ियो वैहयक्लयो वणां द्विजातयः । 
चतुथे एफजातिस्तु शुद्र नासि तु पथमः 

गबहृस्पतिः 

गविग्र्ष्ियवैश्याश्च शु्राश्ानत्यास्तयो द्विजाः! 
प्रतिरोमावुरोमाथ ^तैयुता बणेसंकराः ॥ 

देष्टः 

श्वसवारो षणी व्राह्मणक्षतियवेश्यशूद्रा शति । अनुणोमाथस्वारः 

सवणौमस्बष्ठुपारशवोग्रा इति । परतिरोपाः षड् आयोगवक्षत्तचण्डारमागधः 

1. 11118 8661011 18 81012 1 धि. र. 

2. ^. 8. 2., 99 ज 07011 बृहस्पतिः" ; 010111९ 71) "0$ 60. 0१ बृहस्पति, 

8. विप्रश्लियवे्याश्च यद्रा ब्णाश्वाम्यालरयो दिजाः-८. 3. 1. ; विप्रक्षत्तियविद्यद्रा 

बर्णास्खम्याल्ञयो द्विजाः-स. 
4, ते शस्वा-ख, 8. 8. (2) 
४. 411 ४88 (6 प्प 



८११ लकस्पतसः [८१ 

बेदेहकशरूता इति । अन्तराः षट् 'कुक्कुटपुटकसवेनङ्शी रपबन्दि श्वपाक 
इति । सर्वेषां क्षणानि विषानाबुपुव व्याख्यास्यामः ॥ 

ब्राह्मण्यां ब्राह्मणाजातः संस्कृतो ब्राह्मणो भवेत् । 
एवं क्षतियविद् शद्रा श्रेयास्तेभ्यः सखयोनिजाः ॥ 

बराह्मणास्क्षतियायां तु सथुस्पन्नः सवणेकः । 
वेश्यायां बाह्मणाजातः भुल्नोऽम्ब् इति स्पृतः+ ॥ 

` विपरान्निषादः शृद्रायां जातः पारश्वोऽपि सः। 
वैहयायां क्षतियाजातः सवणे; स च स्स्गया ॥ 

शृद्रायां क्षलियाजातं प्राहुर्ग्रमिति द्विजाः । 
वेर्याच्छद्रस्य कन्यायां शूद्र एते परजायते ॥ 

पनुः [९० ) &- १०. 

ल्लीष्वनन्तरजाता। घ द्विजैरत्पादिनान् सुतान् । 
¢^ ० 

सष्टजानेव तानाहुमोत्दाषविगरितान् ॥ 
4५२ क ओ 

अनन्तरासु जातायां विधिरेष सनातनः। 

दयेकान्तराघु जातानां धम्यं विद्यादिमं विधिम् ॥ 

1. काकुक्कर पर्फसवेनरील्वद्धमिभ्पाका इति-स ; काकङुकटकृशमेदेहवन्दि्पाका 

इति- . 9. 03. 

2. तेभ्यः सवे खयोनिजाः-^. $: 8., ज. 

8. पुतः पुष्ट इति स्रतः-^. २, 3. 

4. ननु देवलेनानुलोमजातयोऽग्यथा वर्णिताः व्राज्ञणात् श्चत्तियायां वु... ५५ 

पुललोऽम्बष्ठ इति स्मृतः ॥' इति। नायं दोषः । एकस्यामेव लातो मूधावसिक्तसवर्ण॑संशयोर्विकस्पेन 
रबृत्तस्वात् । एवमम्ब्ठादिष्वपि । न चकन संलाविकस्पे दष्टाम्तामावः शङ्कनीयः । एकल 
निषादपारश्चवसंशानिकलत्पस्य मनुदे वर्यालवस्क्येश्दा तत्वात् ॥--परश्चरमाधवीयम् , ९०1 1, 
ए. 818. 

८. सण्थया-4. 8. 3. 
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्राह्मणारैरयकन्पायामम्बषठो नाप ज यते । 

निषादः शुद्रकन्यायां चः 'पू[रशुब उच्यते ॥ 

प्तियाच्छुद्रकन्या्ां कूराचारवि
हारवल । 

्षव्शुद्रवपुजेन्तुरग्रो नाम प्रजायते} 

(~ 
० £ ० (^ > 

विस्य तषु वर्णेषु" वृपतेषेणेयोद्रयोः । 

त्रयस्य वे चैकस्मिन् षडेतेऽपसदाः स्मृता; ॥' 

तथा ।१०, १४। 

पुत्रा येऽननःरल्लीजाः ऋमेणाक्ता (द्र जन्मनाम् । 

ताननन्तरनाश्नस्त वातराषालसचक्षत ॥ 

याहवरवयः [१, ९०.९५. 

सवर्नेभ्यः सवणोसु जायन्ते हि सजापवः । 

अनिन्येषु विवदेषु पुताः सन्तानवचना,
 ॥ 

विप्रान्मूधीवसिक्तो हि क्षालया्मां निभः सियाम् । 

जायतेऽम्बष्ुः शुद्रायां निषादः पाररवोऽपि का ॥ 

श्रादहिष्येग्नौ प्रजयेते विदशूद्र्न योनरपात् । 

शुद्रायां करणो वेशयादिनेभ्यः तिये तथा ॥ 

1. पारखर-ज, द 

9. रष्टु-98. ५.१ द. 

8, अयं शोकः विश्वरूपा चार्येण पठितः । उत्तरारथस्ठु ्चद्रायां करणो वेश्याद् विन्नाखेष 

१ (अम्बः ५ न) पाच “ 
९ 

विधिः स्मृतः! इति ॥ अग्बरदा इत्यादि साधच्छोक्स्तु विश्वह्पाचावण न पठितः । अपराकं- 

चः ¢ | 
श रर 7 

( ¢ २| ॥ 
न 

बिश्ानेश्वयै द 'मादिष्याग्रा इत्यादिकं शाकं न पठतः । अम्ब्ठो' इसे चने पठतः। 

 वैष्याद्योस्ठ त्यादि श्ोकमात पठतः ॥ कस्तत् < पाटद्वयमपि दृश्यते । अय वु विशेषः। 

+ 
क 

¢ 
* 

+जायतेऽम्बष्टः चद्रायां निषादः पार्यवोऽपि वा' इयः "अम्बष्ठो ्राह्मणाच्चृचरा नातः 
द 

पारद्चवोऽपि वा' इय्षेन समानार्थकः । भमादिष्योप्रौ' इव्यादि विश्वसरूपाचायपठितः. [९ ९१ 

¢ 

शोक; ' वेध्यादयस्त' इतया्यपराकंपठितशछोकेन समानाः । पाठद्रयमपि प्रामाणिकम् । 

पाडदयल्यापि पठने पुनरुक्तिः दाद्यौय् मेदपि ॥ 
५ 
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अम्बष्ठो ब्राह्मणाच्दृचयूं जातः पारक्वोऽपि वा। 
वैश्याशुथोस्तु राजन्यान्माहिष्यो्री प्रुत स्मृती ।: 

वैश्यात्तु करणः शुद्यां विन्नाखेष विधिः स्पृतः ॥ 

बौधायनः १, [१७, ४-६) 

प्तिधाददयायां प्षतियः। शुद्रायायुग्रः । वेशया दायां रथकारः ॥ 

उना 

"उत्करषापकषाोद्रणो विज्ञायन्ते । रथकाराम्ब्ूतोप्रमागषवेनपुकस- 
घत्तद्कक्षटैदे हचण्डारन्बपाकव्रालयप्रभ्रतयः । तत्न शसवणायामेव सवणः । 
श्राह्मणात् क्षतियायां जातो ब्राह्मण एव सः । वेहयायामम्बह्ः। शुद्रायां 

पारक्षवः । निषाद इत्यक । पक्षतियेण वेश्यायां ्षतियः) शुद्रायाघुग्रः; वेहयेन 

शूद्रायां वंश्यः ॥ 

व्राह्मण एव स" इति, क्षत्रियपूेकात् भतियादुर्छृष्ठे “व्राह्मण 
षदिल्यथेः । 

शद्खणिखिता 
ततर ब्राह्मणात् क्षतियायां क्षत्रिय एव (जायते । क्षत्नियेण वेहयायां 

हय एव । वैश्येन शूद्रायां शुद्रः ॥ ब्राह्मणेन शूद्रायां शनिषादः पारशवो 

, स &१९8७ ततः 06016 {1116, 

। सवणांत् सवणेः-स, 

, ब्रा्मणेन-स, 
¦ ब्राह्मणवग्ठेष्ठ हत्यर्थः-&. 8. 8 

५, तत ब्राह्मणेन क्षल्ियलियामूुत्पादितः क्षलिय एष लायते । क्षलियेण वेश्यायामूष्वा- 

दितो वैश्य एव भवति । वेदेन चद्रायामुत्यादितो च दः। -64. 9. 

, भवति-विज्ञानेश्वरः, (याश्न. स्म्. १, ९१.) 

7. यत्त (्राक्षणेन क्चल्ियायां........ दद्र एव भवतिः इति दाङ्खुस्मरणं तत् श्चस्तियादि 

धरमप्राप्य्थम्, न पुनमूधावसिक्तादिनातिनिराकरणायं क्षत्तियादिजातिप्रप्त्यय बा । अतश्च 

मूधावसिक्तादीनां श्चक्तियदेवक्तेरेव दण्डाजिनोपबीतादिमिर्पनयनं कायम् । -विज्चानेश्वर 

(याश, स्म्. १, ९१.) 
, पारश्चवो निषादो बा-^. 8. 8. (2) ; निषादो पारश्चबोऽपि-^. 3. ए., 8. ष 

निषादः पारस्करोऽपि-ख, 

त्र > 2 #~ 
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षा जायत आुरोभ्येन विषिना। विषयेये ब्राह्मण्यां बूत: ्षतरियेग । 
कषतियायां मागो वैश्येन । वैश्यायापायोगवः शूद्रेण । शुद्रेण ब्राह्मण्यां 
चण्डाढो जायते । अम्बष्टोग्रावेकान्तरानुरोम्येन । क्षत्रे इकाेकान्तर- 
पातिरोम्येन । यस्माद्र; संश्ीयेन्ते तस्मात् प्रतिसंकरः ॥ 

गोतमः [४, १६-२१] 
'अनुकामा अनन्तरेकान्तरद्रचन्तराच जाताः सवणांम्बष्टोप्रनिषाद्- 

दौष्यन्तपारशवाः । म्रतिोमाः चूतमागधामोगवक्षचुैदे हकचण्डाराः । 
ब्राह्मण्यजीजनत्पुतान् वर्णेभ्य आनुपूत्याद्राष्यणसूतमागधचण्डाटान् ! तेभ्य 
एव क्षतिया मूधावसिक्तप्ष त्रियधथीयगपुरकसान् । तेभ्य एव वेरा भृञ्यकण्ठ- 
माहिष्य्वेदयवेदेहकान् । पारशवयवनफरणथुद्रान् शुद्रेलेके ॥ 

नारदः [ना, स्पृ. १४, १०३६१०४) १०६-११२ ना.प., संर 

१२, १०६-११० ११२-११५७] 

अनन्तरः सृतः पतरः ¶त पएकान्तरस्तथा । 
द्रयन्तरशानुरोम्येन तथेव प्रतिरोपतः ॥ 

उग्रः पारसषवश्चेव निषादश्वानुरोमतः। 
"उत्तपेभ्यद्गन्निभ्यः शृद्रापुलाः प्रकोतिताः ॥ 

ब्ाह्मण्यामपि चण्ठाजश्ूतवेदहका अपि । 
अपरेभ्यद्नयख्िभ्या विङ्षेयाः भ्रतिरेपजाः ॥ ` 

1, र 0118 00116 77 ^. 9. ‰. 

४. प्र्तकीयेन्त-^ . 3. 13. 
8. अनुलेमास्तु-स, 8. 3. (४). 

4, ¶6 79106 097 ध्6 धप॥170॥ ० 1686 ₹6€1868 18 0711116 एफ 

४1] ४16 88. 4.11 2188 ९० प, 

5. गृ१16 गाश #1166 [10168 816 701 एणात [11116 नारदस्मृति. 

6. प्रतिकोमतः-ना. स्मृ. ना.म. त, 
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सवर्णो" पागधश्चैव क्षत्ता च क्षतियामुतः। 
४ च, अ ०, ५ _ भ आनुलोम्येन ततैको द्रौ ज्ञेयौ शप्रतिरोषजौ ॥ 

° वैश्या पूत्ास्तथाम्बष्ठयवनायोगवा अपि । 
प्रातिढोम्येन ततेको दों ज्ञेयावनुोपजो ।॥' 

सवर्णो बाह्यणीपुत्ः क्षतियायामनन्तरः । 
अभ्बष्टोग्रां तथ। पुत्रावेवं प्षतियवरययोः ॥ 

एकान्तरस्तु दाध्यन्ता वहयायां ब्राह्मणात् सुतः । 
शुद्रायां प्नतियात्तद्रननिषादो नाम जायते ॥ 

शूद्रा पारभर्वे मरू" त्राह्मणादयन्तर् सतम् । 

आनुलोम्येन णानां (तथेव प्रतिरोमतः ॥ 

` अनन्तरः स्पृनः मूता ब्राह्मण्यां प्षवियास्पुतः । 
[२ 4 द) प 

मागधायो गनौ तद्रस्घुत द्रौ वेदयशुद्रयोः ॥ 

ब्राह्मण्येकान्तरं सूते वेऽयद्रैदेहकं सुतप् । 
तारं क्षिया शुद्रालुतमेकान्तरं तथा ॥ 

द्रयन्तगः धरातिलोम्येन पापिष्ठः संकरं सति। 
चण्डा जाते शुद्राह्ाह्मणाी यते यद्यति ॥ 

1. अम्बष्ठो {ग सवणो-ना. स्मृ. ना. म. सं; अम्बष्ठ आनुलोम्येन क्षत्ियस्य वेश्यायां 
भातः-मवसामिमाष्यम्, 

9. प्रतिखोमतः-ना. स्मर.) ना.म. स 

8. ‹ वेदया पुत्रास्त् दाष्मन्तयवनायोगवा अपिः! ना. म. सं. ; वेडयापु्रा अपि तराह्मणात् 

 दोष्मम्तः क्चल्तियाद् यवनः अनुलोमा, शुद्र प्रतिलोम आवागव इति-भवसरामी ॥ नारदस्मति 

0111118 11118 ‰ €186 
4. नारदस्मृति 811 नारदमनुसंहिता ९५ & 56186 &{€7' {18 ; श्चन्नाद्याः 

प्रतिमाः स्युरनुलोमास्तवमे स्मरताः । संस्काराश्वारपाकायास्तेषां त्रिःसप्त वे मताः ॥ 

ना. म. सं. 1८848 सूताद्याः 1071 क्चत्राय्याः, ४10 ससंकरः। श्वपाकाः 01 सकराश्रा- 

र्पाकायाः । 
५. पुल छेते प्रकीर्िताः- नाः स्पृ. पुत्रा प्ते प्रकीतिताः-ना. म. से. 
6, नारदस्मृति 211 नारदीयमनुसंहिता १५ 016 ‰€786 2161 1118 : सूतश्च 

मागघश्चोभौ पुलावायोगवस्तथा । प्रातिलोम्भेव वणानां क्षतृषेदेहकावपि ॥ ना. म. सै. 16४08 
तद्रदेतेऽप्यनन्तराः 07 श्चनुबेदेहकावपि | 

१. {€ {0110 फा11)् र€8€ 18 0ा1116त् ङ ना, म. सै, 
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देवकः 

शूद्रादायोगवक्षसचण्डाङाः परतिशोपजाः । 
बैहयायां क्षत्नियायां च ब्राह्मण्यां च यथाक्रमम् ॥ 

तथैव मागधो वैश्यानातो बैदेहकोऽपि च। 
ब्राह्मण्यां प्षत्ियाजातः सूतो जाला खकमेणा ॥ 

बिष्णु [१8६ २-६] 

प्रतिङ्णोमाश्ायविगर्हदताः | तत्र वैहयापुत्ः शुद्रेणायोगवः । पुरकस- 
भागो क्षत्ियाप्रत्नौ शशु द्रवेश्याभ्याम् । चण्डारवेदेहकद्ूताथ बाह्मणीपुलाः 
शूप्निरक्षतियेः॥ 

वसिष्ठः [१८ १-६] 

शूद्रेण ब्राह्मण्याघ्चत्पक्नघण्डादो भवतीलयाहुः । राजन्यायां वेणः | 
वैश्यायामन््याबसायी । वैद्येन ब्राह्यण्याञ्ुत्नो ऽरामको , भवतील्याहुः । 
राजन्यायां पट्फसः । राजन्येन व्राह्मण्याययुत्पन्नः ¶ता भवतीलयादुः ॥ 

यषः 

सवाश्वन्डारयोन्यस्तु चातुवेण्याद्धिनिःखताः । 
"हूतमागधचण्डाकन्वपचा उग्रणुलसाः ॥ 

एकयोनय पएवाध्ास्चयस्तेषापनन्तराः । 

द्ावेकयो निजावेव एक एवात्तरः स्मृतः" । 

, रसा जातस्तु कर्मणा-ज ; सूतो नात्यादिकमणि-द. 

, बेग्यशच दाभ्याम्-स. 
, धमको-8. 8. (9), स. 

4. सूतमागधचण्डाङश्वपचामहुपुल्कसाः-ख, 9. 1. (1) ; वूतमागधचण्डाखः कड 

मतन्नप्शकताः- 6. 3. 3. ज, द. 

९. एनो, स्मृतः-द ; दाधिकयोनिशानेन एकेको नरे! स्मतः-^, 8. #, 
108 

€ ॐ #~ 
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बौधायनः [१, १३, ९] 
अम्बषठात् भयमायां चपाकः । 'उग्राहकितीयायां वेनः । निषादाचुरती- 

यायां पुरकसः । विषयेये इुक्ुटकः ॥ 

देवटः 

उग्रानिषा्याग्ुखन्नस्तनयः ऊुक्ङरो भवेत् । 

ततोः निषादा्दृ्रायां जातोऽ भवति पुर्कसः ॥ 

वेदे दकेन स्वम्बष्ठुयां जातो वेन इति स्मृतः 

वैदेदकायामम्वष्ठाद्धवेजातः इशीरवः ॥ 

्षत्यां तथोग्रनः पुत्रः श्वपाक इति कील्यते । 
+अन्तराङा भवन्येवमेते चान्ये च पिभ्रजाः॥ 

मनुविष्णु [मनु १० १५५ १८-१९ २५.४० ; विष्णु, १६१७) 

ब्राह्मणादुग्रकन्यायापाहतो नाम जायते । 

आभीरोऽम्बषटकन्यायामायोगग्यां तु भिग्बणः ॥ 

जातो निषादाद्छ्दायां जालया मवति पुरकसः । 

शु दराजातो निषाचां दु स वें इक्डृटकः स्मृतः ॥ 

श्षत्तजोतस्तथोग्रायां पाक इति कील्यते । 
प्रदेहकेन स्वम्बष्ठयापरुत्पन्नो वेन उच्यते ॥ 

सेकीणयोनयो ये तु परतिकोमाद्रुरोमजाः। 
अन्योन्यन्यतिषक्ताश्च तान् प्रव््याभ्यश्चेषतः,॥ 

„ तथा द्वितीयाया द्, 
, जातो-ज, द. 
, लात्या-ज, द. 
, अन्तराला-9. 3. (9), स } इन्तराला-4, 8. ¢, > €> £> 1 
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षतो वेदेहफमैव 'चण्डाङुश्चापमो नृणाम् । 
पागषः प्ष्रजातिश्र तथायोगव एव च 

एते षद् सष्टश्चान् वणाञ्जनयन्ति सखयोनिषृ । 
पाठाया परष्मयन्तेः प्रवरा ष योानिषू॥ 

यथा त्रयाणां वणानां शरयोरात्मास्य जायते | 

आनन्तयास्खयोन्यां च, तथा बाद्धेष्वपि नकम; | 

ते चापि बाश्चान् सुबहस्ततोऽप्यधिकद् पितन् । 
परस्परस्य दारेषु जनयन्ति विगहितान् ॥ 

यथैव शुद्रो ब्राह्मण्यां बाह्यं जन्तु प्रसूयते । 
तथा बाह्यतरं बधश्वादुवेरण्यं परघरूयते ॥ 

प्रतिद्धढं वतमाना बाह्या बा्षतरान् पुनः । 
हीना हीनान् प्र्ूयन्ते वणोन्पश्चदशेव तु ॥ 

प्रसाधनोपचारन्नमदासं 'दास्यजीवनम् | 

सैरिन्धं" वारादि द्रुते दस्युरयोगतरे ॥ 

पेतेयकं ठु वैदेहो माधूकं सं्घूयते। 
नृन् भ्शंसलयनज्ं यो षण्टातादोऽरुगोदये ॥ 

1, चण्डाश्च नराषमः-मेषातियिङ्हकर । 

2. मातृजात्यां प्रसूयन्ते-०;४४९१ 1 8, 8. (9) ४० ४6 1015 1;०* ‡8 
0116 17 071€7 2188. 

8, इयोरास्मा ष-^., 8. 3. 

4. द-ङुछकमेषाविथी । 

४. कमाद्-ङजकः 

6. दाशवीवनम्-कु लकः 

¶. डौरखं-ख, ३, 8. (9) 



८२९ हेव्थकरपतकेः [८१ 

निषादो मामेवं सूते दास नोकमभेजीविनम् | 
कंबतेमिति यं प्राहुरायावतेनिवासिनः ॥ 

मृतवद्जभृरखनायोसु" गहिताम्नाशनाघ्र च । 
भवन्त्यायोगवीष्येते जातिहीनाः पृथक् बयः ॥ 

कारावरो निषादात्तु चमेकारः भ्रमूयते । 
वेदे हकादन्धरमेदा बदिग्रोमपरतिश्रयौ ॥ 

चण्टारात्पाण्डुसोपाकस्त्वक्सार व्यवहारवान् । 

आदिण्डिको निषादेन वैदेष्यामेव जायते ॥ 

चण्ठारेनः तु सोपाक्रो भूरव्यसनटत्तिमान्। 

पुरछस्यां जायते पापः सदा सननगर्हितः ॥ 

निषादस्ी तु चण्डाजाल्युलमन्यावस्तायिनम् । 
दमश्ानगोचरं दते बाक्षानापपि गतम् ॥ 

संकरे जातयस्त्वेताः पिवमावपदिताः। 

प्रस्छमा बा प्रकाशा वा वेदितव्या; खकमेभिः॥ 

नारदः (१५, १०५. 

श्ूताघयाः प्रतिरोपास्तु ये जाताः प्रतिगोमतः। 

ससंस्काराश् पाकाचास्तेषां तिःसप्तको गणः ॥ 

1, मतवजल्ञथत्बु नारीषु-ङुष्टकः 

2. चण्डालेन द॒ सोपाको-ङुद्ठकमेघातिथी ; चण्डालेन श्रपास्यां ु-4, 8, 8. स. 

8, भथक्तः पितृकमांणो ये नाता प्रतिलोमतः । 
तेष्वम्तराश्च पापायासतेषां ्रिःखप्तक्रो गणः ।--^. 8. 2. ल. 

श्रताधयाः प्रतिलोमाः स्युरवुोमास्त्विमे मताः | 
दंस्कारभरार्पाका्यान्तेषां भिःखप्त वे मताः -मूद्रितनारदस्मृतिः 
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शङ्कडिखितो 

[ (सषत्ियवशष्याच्रुणोपान्तरोतन्नो यो रथकारस्तस्येश्यादानोपनयन- 
सस्कारक्रिया अन्ववतिष्ठारथदूढव स्तुतिद्याध्ययनदसिता च ।॥ ] 

वसिष्ठः 

प्ष्ियवेश्यातुरोमान्तर जातो रथकार इव्यफे । तस्याध्ययनेस्याधानोष- 
नयनसंस्काराश्चाभतिषिद्धाः । रथमूत्रवास्तुमिचाध्ययनकमेहसिभेति ॥ 

याह वर्यः [ १, ९५] 

माहिष्येण करण्यां तु रथकारः प्रजायते ॥ 

यम्; 
प्यादाया वि्ोपेन मायते बणेसंकरः | 
श्रष्वंशास्तुः पतिता च्रष्टाचारा मषन्तिते।। 

पुनयमः 

प्रातिरोम्यानुरोम्येन गुगदोषाभिगोधत । 
आलु रोम्येन वणेस्वं प्रातिलोम्येन पातकम ॥ 

मनुः [१० ६६-५२] 

अनायोयां समुत्पन्नो ब्राह्मणात्तु यटच्छया । 
ब्राह्मण्यामप्यनायोन्तु प्रयस्तं ति चेद्भवेत् ॥ 

1. (06९ 18 & एदु 7 #द पाशा प8०क))8 206 शङ्खलिखितो 21 
ध० वसिष्ठ. (106 8४8 २8९110९0 10 वसिष्ठ 216 101 एप्त 71 1118 
क्0६. (1116ङ् ४16 शाप वला कती ध€ रप्78 6166 पठण 
शङ्ख 1) 6 2117८804 1, 95, 76100प९९त 1€16. 

2, म्रषटवगोचु-8. 83. (0) 

3. क्यकिद्रवेत्-मेधातिथिः। 
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जातो नायमनायायामायोदार्यो भवेद् यणः । 
जातोऽप्यनावदायोयामनाये इति निश्चयः ॥ 

षभावपि त्वस॑स्कायाविति' धर्मो ष्यवस्थितः। 
वेगुण्याजन्पतः पूवे उत्तरः परतिरोपतः ॥ 

घुबीजं स्वेव घु्षेते जातं संषद्ते यथा | 
तथायाजात आर्यायां सर्व संस्कारमहति ॥ 

बीजमेके प्रशसन्ति श्षेततमेके मनीषिणः | 
बीजक्षेत्रे तथैवान्ये तब्नेयं तु व्यवस्थितिः ॥ 

अशते बौजग्चुस्छष्टमन्तरंव विनश्यति । 
अबीजकमपि पेतं केव स्थण्डिरं भवेत् ॥ 

यस्माद्धीजपभविण ^तियेग्जा ऋषयोऽमवन् | 
पूजिताश्च प्रशस्ताश्च तस्माद्गीजं भिशिष्यते | 

तया [ ९ ०9 1 १ -४ २ | 

खनातिजानन्तरजाः” षटदुता द्विजधर्मिणः | 
शुद्राणां तु सधमांणः सर्वेऽपध्वंसजाः स्पृताः ॥ 

तपोवीजपरमवेशः ते गच्छन्ति युगे युगे । 
उत्कषं चापकषे च पतनुष्येषिह भ्जन्पतः ॥ 

ताुमावप्यसंस्कायाविति -मेधातिथिङ्कलुको । 
वैगुण्याजन्मनः-कु्कः 
दत्रमन्ये- मेषातिथिकुद्छको । 

„ “वति्ेग्जातिहरिण्यादिनाता अपि क्रष्यशङ्गादयो मुनिस पालाः" -कुक्घकः 

परशस्यते-^. 8. ॥. द, कुष्टकः- | 

सजातिजानन्तरजाः-कुक्छकः । 

तु 0" च-मेथातिथिङुलृको । 
धर्मतः-8. 2. (7). 
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तथा [१० ६४-६५] 

शूद्रायां नाहक्मणानातः भ्रेयसा चेखजायते | 
अभेयान् श्रेयसीं जातिं गष्छलयासप्माधगाद् ॥ 

शूद्रो 'बाह्मण्यमभ्येति ब्राह्मणतरैव शूद्रताम् । 
लतियाजातमेवं त" विद्यद्रैर्यात्तथेव च ॥ 

बोधायनः [१, १६, १३.१४ 

निषादेन निषाद्यापा पञ्चपान्नाताऽपहन्ि शूट्रताम । तञ्ुपनयेत 
षष्टं याजयेद् ऽसप्तमोऽविषृता + भवति । ऽजीवसंजी वकर इत्येषां सज्ञा“ 

"करमेण निपतन्ति ॥ 

याह्नवस्क्यः [ १, ९६] 

जात्युत्कर्षो युगे ज्ञेयः पश्चमे सप्षपेऽपि रा | 

व्यत्यय कमेणां साम्यं पुत्रदच्चाधरोत्तरम् 

1. तराक्षणतामेति-मेधातिथिकुष्ठक) । 

2. श्चत्रियायैव वेश्यायां-^.. £. 7. 

8, यत्छपतमािःखतो-^. 9. 13. ; यत्सतमानिकृतो-न. 

4. भबति- "178 ०16 18 1101 {07 11 णाक 01 1116 288 ; त)]1164 

छ 76 1117160 €>. 

6, 106 [01101 {0771 जीप्रसंजीवकर श्ययेषां ञ्चा: क्रमेण निपतम्ति 1४ 110४ 

{07१ 19 6 ए716व् ८४8 0 [वताद् धा) प 18 पत् 7) ४] 

{16 288. 

6, नीवितमियेषां वैश्ा-ज ; जीवितं जीवकमिव्येषां संला-4. 8, ए. 

7. कर्बणामितयनुदत्तौ-न, ^. 8. ए. 

8, खक्तमे पञ्चमेऽपि वा-^. 8. 8. विशनेश्वरः। 

104 



रदे कुल्यकर्पतशः [<८. 

आपस्तम्बः [२, १९, १०.१९१} 

धर्मच्यैया जघन्यो वणः पपू पू वणेमापयते जातिषरिष्टसौ 
% १४ पू वका, ४४ ० ४५ 

'अवमेचयेया पूर्वो वर्णो जघन्यं जघन्यं वणेमापचते जातिपरिषसौ ॥ 

मनुः [१०, ७२] 

अनायेमायेकर्मांणमार्यं चानायेकर्पिणम् । 
भ्सप्रषा वात्रवीद्धाता न समौ नासमाविति ॥ 

तथा [१० २०-२२] 

द्विजातयः सवणा जनयन्त्यवरतांस्वु यान् । 
तान्साविन्तीपरिश्रष्टान् व्रात्यानिति निर्दिशेत् ॥ 

व्रायात्तु जायते विपास्ापात्मा “ुलकण्टकः । 
आवन्त्यवाटधानौ च पुष्पधः शेख एव च ॥ 

बरह्धो मद्व राजन्याद्रालयाद्िच्छिवेरेवः च । 

नटश्च करणग्रैव खसो? द्रविड एव च ।। 

वैदयात्तु जायते व्राला्घुधन्वाचाये एव च । 
कारुषश्च विजन्मा च मेः सारस्वत एव च॥ 

1, पूर्वपूवमबस्यामापद्यते जी रपरिबृत्तो-अघमंपरिचयेया स पूवैवर्णो जघम् व 
मापद्यते ।-ज, 

2, {€ गि10ा8 अ 11५ 18 0111116 0 9, 3. (0). 

8, चैप्रदाय-3, 8. (0); ख. 

4. मूर्जकण्टकः-कुस्द्कः ; बूजकण्टकः-3. 8. (9). 

¢. पुष्पः शश्व एव च-ख. 
6, निञ्छिनिरेब-युस्दकः 

¶, वेश्चो-8, 8. (9), 
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४ 

देवः 

वरत्टीना असेस्काराः 'सवणोखपि ये पुनः| 
उत्पादिता भवेयुस्ते व्रात्या 2ह्व बदिष्ृताः ॥ 

शङ्गशिखिती 

तिषु भवर्गेष्वसस्कृतमनरूतः स्यार्कालामिङ्नातः, भपतितसाबिन्तीको 

ब्रह्मिभः ॥ 

४५७ 
यस्तु परव्रजिताजातः परवरञ्यावसितथ यः| 

तावुभौ ब्रह्मचण्डाकावाह वेवसखतो यमः ॥ 

आरूढपतिताज्ञातो ह्यारूढपातितश्च यः; । 

द्रावित ब्रह्मचण्डालो पनुः खायम्धुवोऽत्रवीद् ॥ 

यस्तु परवरजितापुत्ो ब्राह्मण्यां “वेव शूद्रनः। 
द्रावित बरह्षचण्डारौ मदः खायम्शुवोऽब्रवीत् ॥ 

अङ्गिराः 

यस्तु परव्रजितापुतरो ब्राह्मण्यां यश्च थूद्रजः। 

तावुभौ शवेद्धि चण्डारो सगोत्रावश्र जायते ॥ 

, सवणांस्वपि-8. ‰. (9) 
हवि-4. 9. 3. 

, कर्णेषु स॑च्कृतप्रसूतः-^ . 9. 73. द. 

, कलामिशतः-8. 8. (0) ; कलममिजातः-^. ५. 9. 
, परतितसामान्यश्च-4., 9. 23. 

, बश्च-स, 9. 0. (7) 

, तावुमौ-ष, 8. 9, (४). 
, बह्मबण्डारो-ज ; प्रिजचण्डारो-द. £ न्न्य @ दा क जे | | > 
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मनुः (१०) ४२-४४] 

शनेस्तु क्रियालोपादिमाः क्षतियजतयः 
टपखसं गता कोके ब्राह्मणाद्श्चनेन च ॥ 

पौण्ट्काश्चौदूद्रविडाः काम्बोजा यवनाः शकाः । 
पारदाः पवाथीनाः किराता दरदाः खशाः ॥ 

त्था १०, ५७-६१। 

वणोवेतमनिज्ञातं नरं कड़षयोनिजम् । 
आयरूपमिवना्यं कमेभिः खेर्विभावयेत् ॥ 

अनायत ऽनिष्ुरता ऋूरता निष्क्रियात्मता । 
पुरुप व्यञ्जयन्तीह खोके कद्धषयोनिजम् ॥ 

पितगो" भजते शीठं मातुर्वोभयमेव वा । 
न कथंचन दुर्योनिः प्रछतिं खां नियच्छति ॥ 

ठे यरख्येऽपि जातस्य यस्य स्या्योनिरसतंकरः। 
सश्रयलेव तच्छीजं नरोऽट्पमपि वा बहु ॥ 

यत्न त्वेते परिध्वे्(जायन्ते वणेदूषकाः । 
राष्रयेः" सह तद्वार सिभमेव विनश्यति ॥ 

नारदः । १४, ११२. 

(रक्नाप्रमादान्तरपतेजायते वणेसंकरः । 
तस्माद्राज्ञा विरेषण सियो रशष्यास्तु संकरात् ॥ 

, ब्राह्मणातिक्रमे च-मेषार्थिः 

, पोण्टकाश्ोठद्रो विडाः-^. 8. 23.) 
, पिद्युनत्ा-ज. 

„ पश्यं वा-मेषातिथिकुल्टकां । 
. रा्िके!-न) कुस्त्कः 
, (78 1196€ 18 101 पात् 10 ४06 [7176त रिदा 4४8 ०१४, 

रक्ष्या हि-4^. 9. 8.) ना, स्मृ, 
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ष्ङ्खितो 

एवं वर्णे" मेदः । पपादापौवैरयाच रा्स्तु किरस्षिषं फठयेहापयत् 
तेषां प्रतिनियतानि कमणि राङ्चा प्रतिपादनीयानि ॥ 

अथ तेषां क्मोणि 

तत मनुः (१०, ४६-५०. 

ये दिजानामपसदा य चाप्वमजाः स्परताः। 

ते निन्दितेवतेयेयुर्हिनानामेव कमभिः॥ 

सूतानाप्रश्रसारभ्यमम्ब्रष्ठानां ^चिकित्सितभ् | 

वेदे रकानां द्वीका् मागधानां वणिक्पथः ॥ 

मत्स्यघातो निषादानां त्वष्टिरायोगवरस्य च | 

मेदान्धचुभ्नुमदूनामारण्यपश्रुदिसनम् ॥ 

सबुग्रपुरफसानां ठ बिलौ कवधवन्धनष । 
पिग्बणानां" चमेका्यं वेणानां माण्डवादनम् ॥ 

चेत्य दरमहमशानेषु. सेद्धषो पवनेषु च । 
वसेयुरेते विज्ञाता वतेयन्तः सखकमेभिः ॥ 

, षणभेद+- ^. 3. }3. 

, यथूपपद्येत 071 कनुरयद्।पयेत् -^, 9: 23 ; द्यु उपपयेत-. 8, (४) 

, सूतानामत्र सारर््य-त, 9. 23, (0). 

, चिकित्वनम्-कुष्दकमेनाविथी । 

, विष्ठि-ख, 8. 8, (४) 
, धन्धकानां-स, 8. 2, () ॐ धर += € ~ ~ 
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अपध्वंसजाः" प्रतिडोपजाः । निन्दितः) दविजानापापदिषितैवणि- 
अ्यादिभिः । 'द्विजानाघुपयोगिभिः परेष्यकमेभिरिति मेधातिथिः ॥ 

श्ङ्धङिखितौ 

सूतानामन्नसंस्कारक्रिया केश्चहमश्चनखरोमवापनसपनविरेपनान्यलं- 

करणमश्वद्मनश्योग्यासनपेक्षणानि कर्माणि । क्षत्तः परतीहारदौये । 
प्रागधानां भृदङ्गवेणुवीणावादनयल्य्ग त्पुष्पमाणवककमे सि द्धिकोपस्थान- 
गायाशछोकमल्यूषमतिबोधनानि कमणि । अम्बष्ठानां +जातिविकेषाकाय- 
श्ररथश्चराकारसायन विषोन्पाद्कीबजञ्वरापसमारङ्मारचिककित्ताश्रीरपोषणा- 

दिकर्माणि । वैदेहकानां "पत्रच्छेदनसीवनरञ्जनावनिर्भजनवापीतरको- 
दानारामावस्करश्ोधनानि कमाणि । उग्राणां ुञ्ञरप्रहणराजस्छत- 
धारणपुरतःभधावनवन्धनागारसंयमनानि क्माणि । वेणानां रक्गनवन- 
ऋरीदानियुद्धमायाचाद्धेन्र जारमस्थापनप्रहरगानि कमणि । इक्ृटानां 
प्रहरणकरणचक्रतोपरमिण्डिपारपाशचासिपरम्बथरयुडरोहजाङिकासमर- 
दधारणादीनि क्माणि । आयोगवानामवस्करणङ्खम्मकरणसु वणेरजत- 
मणिरोदादिशिटपकर णानि चभेदत्तिता चेति । पुर्कसानां नगरवी्थीरक्षण- 
जागरणानायमृतनिहरणारेख्यभपव्रच्छेद माङिकत्वपिति कमांगि । निषादानां 

श्वायुरापाच्चसंधारणमृगपशुपक्षिमस्स्यदारणमधुपातनविकतेनादीनि कमाणि ॥ 

1. (अपषदाः' अनुरोमाः; प्रतिलोमाः । 'अप्भ्वसंनाः, गोबटीबर्दवद्धेदः । ‹ द्विषानां ° 
उपयोगिमिः पेष्यं "कर्मेमिः' "वयेयुः" अत्मानम् । "निन्दितः ' परेष्यकारयेतवानिन्दितानि ।- 
मुद्धितमेधातिथिः॥ 

2, गमन-4. 9. 2. 

8, पुष्पघारणकम-^. 8, ॥, 
4. नातिविशेषकोपश्चस्यगणकारमाजैन ङृशेन्मत्तङ्कोवजडपसारकुमारचिकिष्छकोपररीर- 

शोषणानि-4. 8. 13. 
6. गात्रष्छेदनाघनबछि निर्णजनव।पीकूपतर कोद पनावस्करथोधनानि- ^. 8. 2. 
6, कुण्ड गोलकजारनङुञ्रम्रहर्ण- 4. 9. 8. 
1, सम्धानपूरणक्रीडातिप्रहमायांशास्तुते रएेग्रघारप्रयापन०- ^. 8, 9. 
8. ¶तरच्छेदनासिकत्वमिति-4^. 9. 3. 
9, वागुरापादर्षधारणम् गपश्चपश्षिमत्स्योद्धरणमम्बुपातनविवतनादीनि-6, 8, 8. 
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‹पुष्पमाणवककमसिद्धिकोपस्थानं ? पृष्पमाणवकस्वेन ऽयोतिशशराक्ल- 
जिस्वेन कमेसिष्युपदेश्षायं राजसमीपोपस्थानमिति श्षबरखामी ॥ 

विष्णुः [१६ ७-१२) | 

रङ्गावतरणमायोगवानाम् | व्याधता पुरकसानाम् । स्तुतिकिया मागः 

धानाम् । वध्यघातितं चण्डाढानाम् । ब्ीरक्षातजीवनं घ वैदेहकानाम् | 
अश्वसारथ्यं पूतानाम् ॥ 

हारोत। 

तेषां त्तीवेशष्यामः अश्वरयसूतसं मूनाय । पृदङ्गवादोपजीवनं पाग- 
धाय । दमज्ञानमृतपरिच्छदो पजीवनं भ्वण्डाङाय । ^नटयितयनुबादिखं 
षम्दिने। ऽपोतवाहोपजीवनं निषादाय । भतूयेवाद्वीथीरङ्गवास्तुपक्षाङन 
पुरकसाय ॥ 

यमः 
सूतानापश्वसारथ्यं मागधानां चिकिर्सितम् । 

चण्डाखानां शध्यघातश्रुश्चुपानां च वेतनम्” । 

आपोषणं च ''मदृगूनां परकसानां च `'संतरम् । 

, मूदश्चचर्मोपजीवनं-^ . 8. 13. 
, शम्रश्चानापिपव्यदमशानततपरि च्छन्दोपजीषजीवनं मृतस्यापन-^. 8. 1, 

, मत्तखयापन-ष ; मृतखथाय -^. 9. 3. 

, नरनबत्यगीतवादित्रवग्दिता- ^. >, 73. 

, व्रेतवाहोपजीवनं निषादघीवरयोः-^. 9. 23. ; पोतनानो पजीवनं निषादाय-स, 
, तूर्यवादवषिधिरङ्गपश्नारन- ^. 8. 13. ; तू॑वाद त्रिधिरङ्गवस्व॒धम्योरमं-स. 
, स्॒तिक्रिग-4. 9. 8, 
, वभ्यवधः-ष, 89. 8. (0) ; 
, अरण्यन्तेपबेतनम्-^. 83. 8. 
, संषानां--. 8. 2. 

, ताम्तवबत्-ड, 8. 9. (9) 

{~ £~ 

$= ॐ € © ~प ॐ र # € किः [यै 
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टुः 

यमः 

छरष्यकल्पतशः =. [८० 

[१०, ५१-५२ ; ५० ; ५२.५६. 

चण्डारन्वपचानां हु बद्ग्रोमालतिश्नयः । 
अपपालाश्च कतेव्या धनमेषां 'वगदेभम् ॥ 

तासांसि मृतचेकानि भिन्नप्राण्डेषु भोजनम् । 
कार्णोयसमर्ङ्ञारः परिव्रज्या च नित्यश्चः। 

भ्वैखद्ुभ्मशानेषु वने षुपवनेषु च । 
वसेयुरेते विक्नाता वतेयन्नः खकमेभिः । 

न तैः समयमन्विच्छलपुरुषो धमाचरन् । 
व्यवहारो मिथस्तेषां विवाहः सदशः सह ॥ 

अन्नमेषां पराधीनं देयं स्याद्धिश्नमाजने | 

रात्रो न विचस्युस्ते ग्रामेषु नगरेषु च॥ 

दिवा चरेयुः कायां चिहिता राजक्षासनेः। 

अबान्धवं शवं चेव निहेरयुरेति स्थितिः ॥ 

वर्यां हन्युः सततं यथशाद्ल तृषाया । 

वध्यतासांसि गहीयुः शय्याय्याभरणानि च 

का््णायसमरङ्कारस्तत्पाबवेषु च भोजनम् । 
विग्रीमनिनासश्च धनमेषां च गदेभः ॥ 

1. च 07 श्व-स, 3. 23. (४) 

9, (1118 ९6186 16 16९]९६६१. 866 [४६&€ 829. 

8. शस्याश्ाभरणानि च-क्ुरद्टूक मेधातिथी । 



ष्य्वहार काण्डे वणोतुगोमप्रतिशोमाः ८ ददे 

शङ्खशिखितीं 

चण्डाढानामकान्तवास ; इमश्ानसंरक्षणं 'शङुङपरिषाबनं भध्यधाति- 
स्वमिति कमाणि । श्पचानां वेवम् । दस्युम्टेद्छगणानां च भ्कृतशङ्ञोष 
जीवनमिति कमाणि । नायः सजातीयाः सर्वेषां मेयस्य: स्युरिति ॥ 

विष्णुः [ ५६. १४-१६) 

चण्डालानां वहिग्रामानिवसनं पृतचेखुधारणपिति विशेषः । समान 
जातिभिवासः स्वेषाम् । खपिदवित्तान्रुहरणं च ॥ 

१ वटः 

तत्न "जालन्तराङानां प्रतिरोपात्रुखोपयोः । 
स्वे स्वे च ऽयोनिसंबन्धांस्तांस्वान्सं पादयेत्पृथष्् ॥ 

न, ५ स भ ०, तथेव चतुरो वणान् स्वे स्वे धर्मे नियोजयेत् । 
राज्लो भूतिर्यशस्तृष्टिथमेश्च श्वरिवधेते ! 

पनुः (१०) &२-६२] 

ब्राह्मणार्थे गवार्थे बा '""देहल्यागोऽनुपस्कृनः । 
"ली वार।भ्युपपन्तो च बाह्यानां "सिद्धिकारणम् ॥ 

, स्वकुलपरिघातनम्-8. प. 

. वध्यमारकर्त्वामति-ज. 

, कृषिशश्नोपजीवनमिति -4. 9 3. 

. कार्याः-^.. 9. }3. 
भरेसे-^ . =. 13. 

, सवेषां समानजातिभिर्ग्यवक्षारः -^. 9. 8. ; भरु. वि, स्मृ. 

¶. ब्राल्याम्तरालानां-^. 3. >. 

8. योनितवन्धं चालं वंपादयेत्-4. 8. 13. ; योनिश्चनने (?) तांस्तान् स॑पादयेत्- 

स, 8. 8. (४) 
9. परिवतते-8. 13. () 

10. देहत्यागेङपप्डतः-ज. 

11. स्रीवाङाम्यवपत्तौ च-व, 8. 9, (0) ; ल्लीवरालश्द्धापततौ च-ज, 

12. सिद्धिकारणात्-व, 8. 3. (9) 
100 

|, 

<> र + < {८ 
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अषिसा सत्यमस्तेयं शो चमिन्द्ियनिग्रहः । 
“एतं सापरासिकं धपे चातुेर््ेऽत्रवीन्मनुः ॥ 

देवलः 

ग्सजातिजीवनं सवरेमरमाणतितिक्षा “व्यवहारपरपपाणं खमभृलय- 

पोषणपकमेपरिवजेनपित्याचण्डाटधमःः ॥ 

इति व्यवहारकाण्डे 'वणात्रुलोमप्रतिकोमरक्नषणदत्तिषमोः ॥ 

इति मषहाराजापिराजश्रीपद्रोचिन्द चन्दरेवमहासान्धिविग्रहिक 

महृहृदयधरात्मजश्रीमदयक्ष्मी धरेण विरचिते कृत्यक्रल्पतरौ 
"व्यवहारकाण्दं सपाप्रम्ः 

| 

1. तस्मिन् साम्यं च धममस्य->. 13. (४) ; एतत्तामासिकं धम ^. 6. 3. 

2. सखजाविशोषनं -स. £. 13. (0) ; खजातिगोषनं-द. 

8. सर्वखप्रमाणसखितिरक्षा-13. 4, ; सर्वप्रमाणसितिरक्षा- ^. 8. 13. 

4. व्यबहारपण्यमान्-^. 9. 13. ; व्यवहारपरायणं -13. च. 

५. सखक्मपरिव्जनमिति चण्डाकध्मः-स ; 8. 2. (9) ; सखकमपरिवर्भनमिति 
चण्डालपर्म- ^, 3. 2. 

6. वर्णानुलोमलक्षणब्त्तिधमाः-द. 

7. भ्यवहारकाण्डे व्णानुलोमप्रतिलोमलक्षणदृत्तिघमाः । समाप्त चेदं म्यवहारक्राण्डम् । 
इति श्युभम् ॥ त, 8. 13. (9) 

8. ष €शात्8 ¶7# : ओं नमः शिवाय । भं नमः सरखये । श्ममस्वु ; 8. 8. (9) 
९१8 {118 : ओं नमः हिवाय | ओं नमः सरखव्ये । ओं नमो गणपतये । श्यभमस्तु ॥ ; 
#. 8. 83. 6108 1718 : लेखकस्य शुभं भूयात् । घन् १२३५ चेत्रशचङ्कतृतीयायां शुक्रे 

पुस्तक्िदं लिखितम् । ; द 61148 धप : भीरस्तु भमस्वु. 



^ हवि ^ 

1720 07 407०8 ^ त्र 08 0 ण्ठा) ए एप 1४४१ 

अङ्गिराः, ६२५, ६३२, ६३३, ७९५, ८०५, ८२७. 

म। पर्तस्थः,) ४०२, ४१७, ४८०, ४९२, ७४९५, ५११, ५४०, ५.१, ५५५, ५८१, ५८५, 

५८८, ५९०, ६५५, ६५७, ६६५; ६८४; ५१९, ७२७, ७७७, ७८६, 
८११, ८२६. 

उशाना, ४६, ४.७, ११८, ४६२, ४६९, ७.9, ४८४, ५.७१, ६६१, 9७८, ८१४ 

काष्यायनः, ९, १९१, १८, २०; २२, ५७, २८) ३०) ३१, २२, ३३, ३६, १८, १९. ४०, 

४७४, ४६, ४७, ४८, ७९) ५०, ५१, ५२, "३, ५७, ५५, ५६, ५७, 

५८) ६०, ६१, ६२, ६३, ६४, ६५, ६६, ६७, ६९, ७१, ७२, ७३, 

9७, ७५, ७८, ८? ) ८२) ८९७, ९.०, ९२, ९.३, ९.७४, ९.५; ९.द, ९.५७, 

९८, ९९; १००, १०१, १०३, १०४, १०६, १०७, ११२, ११३, 

११४, ११५, ११६, ११७, १९१८) १२८०, १.१, १२२) १२३, १२६, 

१३७, १२८, १४७१, १४४, १४५) १४९, १५३ १५६; १६०, १६१, 
१६२, १६३, १६७४, १६५, १६८, १६९; १७०, १७१; १७३, १७५ 

१.७६, १४७८, १५९, १८०, १८३, १८९. १९०, १९.९१, १९४) १९५; 
१९९, २०१, २०२, २०४, २०६, २०७, २०८, २५९. २१९, २१२ 

२१२, २२३, २२१, २३४, २३, २३९) २४१, २७२८, २५६, 

२४७, २४८, २४९, २५१, २५७, २५९, २६१; २६२, २६८, २६८, 
२.७२, २७५, २७६, २७८, २८३, २८५, २८१६, ‡८ »» २८८) ९०) 

२९.१, २९४, २९५, ३००; २०१, २०२, ३०३, २०४, ३०.५१ २०७ 
३०८, ३१०, ३१२१, ३१३, २१४, ३१५) ३१९६, ३१७, ११८, २२०) 

३२१) ३२५९, ६२३, ३२४, ३२५, ३२६, ३२७, ३०८८, ३३०, २३५) 
३३८, ३३९, ३४३, ३४४, ३४५, २४८, २७०, २३५१, २५३, ३५४; 

३५६, २५९ ३६१, ३७१, ३५२, ३७७, २७९ ३७७, ३७८) 
३ ५९., ३८०, ३८१, ३८४, ३८७, ३८८ ३९०, ३९२, ३९४, ३९५. 

२३९८, ३९९, ४०३, ७०.७9, ४०८, ४११, ४२१) ४२२) ४२२, ४२५) 

४२६, ४२८, ४७३१, ४३५, ४३9, ७३८, ४४२, ४४३, ४४६, ४४७ 
४०७८) ७४४९, ४५२, ४५२३) ६५७४) ४५५, ४५) ४७) ४५८) 

४५९२, ४६४७, ७६९, ७.७०, ७७१, ४७२, ४७२, ४७५) ४८६, ४८८ 

९.२, ४९३, ४९६, ४९..७, ४९९; ५००, ०३, ५०५ ५१३१ ५२८) 

५२९, ५३७, ५७१, ५४२, ५४७, ५४९, ५५१) ५५२) ५५२, ५५९) 



८द६ कुष्य क्द्पतसः 

५६६, ५६७, ५६९, ५७०, ५७१, ५७२, ५७३, ५७४, ५८०, ५८१; 

५८२) ५८१९) ५९.७४, ५९८, ६४२, ६४६, ६४७७, ६६३, ६६९. ६७१; 

६५७२, ६.७२, ६७०५; ६७७, ६.७८, ६८०) ६८१, ६८७, ६८५, ६८९, 

६८१७, ६९०) ६९५; ६९.९५) ९९.६६, ७१०, ५७१२, 9१५७) “२, ७२८, 

७९५३, 9.९७, ७६२, ७६४, ७६५, ७६, ७2७, ७६८, ७८७, ७८०, 

७८१, ७९६, ७९.७, ७९९.) ८०१, ८०३, ८०६, ८०९) ८१०. 

कालिकापुराणम् | ७९.) २०९५) २१०, २११, २२९, २२१, 2२३९८. 

गार्गायमानवाः, ७९८. 

गौतमः, ९, १२, १९, २९, २५, ७७, १०५, १३०, १३९, १३६, १४७४, १४७५; १४६, 
१८५, १८९, २७८, २८१, २८८; २८९. २४२, ३.७७, ४६५, ४८९१, 

४८०, ४९२, ४९५, ५१७, ५१८, ५२३५, ५२३९, ५९५४, ५९०, ५९१) 

६२८, ६५६, ६५२, ६६१, ६६५, ६६९, ६७५; ६८९. ६९१, ७०६, 
७०४, ७१२, ७१३, ७२७, ७३९.) 9४, *99'9, ५.७८, ७८२, ७९८, 

८१५९. 

इास्शोगपयिक्षिटे काद्यायनः, ६१२) ६१३, ६२६; ६२९, ६३०. 

जाबालिः) ७२५. 

तैत्तरीयारण्यकम् , १४५७. 

दक्षः, १०, ३७७, ३७८, ३९०; ९०१, ६१३; ६१४. 

देवलः, ३०.३, ९६१६. ६९१. ६४८) ५५७, ६६०, ६६९, ९६८) ८७०, ६.५, ३८६, ६९१; 

६९२, \७०२, ७१५, ७१६, ५१९, ७२५, ८११, ८२०, ८३३, ८२४. 

नारव्ः ८) ९; १०) १९, १२ १८ १६) २५) २७; २२, २५) ६६) ३७) २३८) ४०, ४२. 

२, ७५, ७८, ५०, ५५१, ५२, ५२३) ५८) ५९) ६१, ६२, ६३, ६७, ६८, 
६९., ८३, ८१, ८२, ८२, ८८, ८९) ९.०, ९.१, ९२, ९७, ९.५, ९.७, 

९८, ९.९.) १५३, १०७, १०द, १०८, १०९, ११० ११९, ११५. 

१९७, १२२, ६२९, १२७, १५८, १३९; १३२, १३४, १३५ १४०. 

१४७३, १४८, १५९, १५३, १६९, १६८३, १६७, १७०, १.७५, १७९, 

१८२, १८४, १८५, १८९, १६८७, १९०) १९३, ; ९५, १९५, १९.७५, 

२०३, २०५४; २०५, २०६, २०७, २९९, २१३, २१४, २१५, २१६, 
२१७, २१८, २२१, २२२, २२५, २२९६, २२७, २२८, २३०, २३१, 

२२२, २३३, २३७) २दद्, २२३७, २३८, २३९, २५४०, २४१, २७३, 
२९५) २९६, २४८) २७९.) २५५) २५६, २६०, २६१, २६३, २६७, 

२६५, ९७, २६९, २७०, २७२, २७३, २.७४, २७५, २,७७, २७८, 
२८२) २८६३) २८५) २८७) २९०, ९२, २९४, २९५, ३०२, ३०९, 

३१०; २३११, २१२ ३१३; ३१७, ३१८; २३१९ ३९०) २३२३, ३२७ 
६३२२, ३३४, २३६, ३३७, ३३८, ३४१०, ३४२, ३४४, २३५७, ३४८, 



पितामहः) ९३, 

व्यवहार काण्ड ८७ 

३५०. २५३, ३५५, ३५९६, ६५८, २३५९.) २६०, ३६१, ३९२, ३६८) 

३७३, ३७४, ३७८, ३७९., ३८०, ३८२. ३८३, ३८७४, ३८५, ३८६, 
३८७, ३८९. ३९०; ३९.१९. ३९.२३, - ९.६, ४००, ४०२) ४०३, ४०५) 

४०७, ४०८, ४५९, ८१०, ४११, ४१, ४१६४, ४१५, ४१९, ४१७; 

४१९., ४०२, ४२८. ४२६, ४२९. ४३;, ४३२, ४२३, ४:८७, ७३., 

८६, ८३. ४२८, ४८८२, ४४८) ८८, ७५६, ८४७, ४४८, ४४९) 

४५७, ४५८, ४५९, ४६८, ४६२, ४६२. ४६५, ४६०, ४५८, ४६९); 

४७६, ४७५, ४७८, ४८") ४८६१ ४८३, ४८४ ४८५, ४९०, ४९१), 
७९५, ४९.६१ ४९७, ४९८) ५०५, ०६१ ५०८, ५१०) ५१४, ५२०} 

५२५, ५२५, ५२६, ५५८, ५२९) ५३०, ५३१, ५३२, ५३१, ५३६) 

५३५, ५३८, ५४७१, ५४३, ५४५४, ५४५, ५४६, “४ >) ५४८) 

५५२, ५५३, ५५६) ५५७, ५५८) ५७४, ५७८, ७९) ५८२, ५८७ 
९९६, ५९८) ५९९.) ६००) ६०१; ६० ६०२; ६१५) ६१६, ६१९ 

६२९, ६४०, ६४१, ६४२, ६७४, ६४५, ६७८, ९४९ ६५०, ६५४) 

५५५, ६६१, ६६५५) ६५८) ६७०, ६७९) द) ६८२, ६८७, ६९.३२, 

६९.७५, ७०५, ७१६, . ६७, ७२२, ७२९.) ७३५) ७४८, ७९५, ७५4८! 

७५९, ७६१, ७६५, ७६५, ७६६, ७६७, ७६८, ७७२, ७७२, ७७५) 

७८५, ७९१, ५९२, '' ९८, ८०२, ८०६१ ८०९) ८६५, ८२२, ८९८, 

२०३, २०४, 2०७, २०९. २१०, २११ २८२ २१२, २१२४, २१५, 

२५६, २१५, २१८) २१९.) २२९५, ५२ "२४, २२६, २२७, २२८) 

२२९. २२०, २३१, २३२, २३४, २३५) २३६, २३७, २३९ ९४०) 

२४१, २४२९) ४२, २४४, ७५, २५४६, २४७) २५०) २५१, २५२. 

पटीनसिः, ६०३, ६२७, ६९१, ७४, ८१८, ८६९. 

प्रज्ञापतिः, ६८) ५७७, १६८. 

वृहस्पतिः, १०, १४, १५, १७, २०, २२, २५, २६, २७, २९) ३०, ३११ २२, ३२, 

३६, ३९, ८४, ४५, ४६, ४७७, ७८) ४९. 4०; ५१, ५७, ५६, ५८) 

५५९, ६१, ९२, «८; ६.७9, &८) ९९. ७०, ७६, ७२, ७३, ७७४, ७द, 

८३, ८७, ८५) २९०, ९.१, ९२, ९२, ९.४, ९५) ९६, ९९, १००, १०१, 

१०२, ११२, १२०, १२८९१, १२६, १३दे, १३८ १४४, १४८) १५२, 

१५४, १५९५, १५९. १६४, १६५, १६६, १६४७, १७०) १७४, १.७७) 

१७८, १८१, १८२, १८३, १८८} १८९१ १९०, १९२, १९३, १९७) 

१९९, ५१२, २१३) २२३, २९४, २३५, २३८, २५७, २७४६, २५०) 

२५१, २५२, २५३, २५७, २५६५ २५८१ २५९५ २६०) २६१, २६२) 

२२६५, २६६, २६८, २७६, २७५७, २७८, २८२, २८५, २८६, २८९) 

२९०, २९२, २९.४, २९५१ ८९८, ६९९ २००, २०४, २०७, ३०८) 

३०५, ३१०, ३१२, ३१४, ३१५, ३१६ २१७ २९४, २२५, २२६१ 



८३८ कुष्यकदपतसरः 

२२८, ३२८, ३२९, २२३०); ३२३१, २३२९६, ३३८; ३४०, ३७९१, ३७४; 

३७६, २३७४८; ३४९. ३५०; ३५१, ३५९) ३५६, २३५८, ३५९ ३६०; 

२६२, २३४३, २६४, २६३; २६८, ३६९. ३.७०; २.७१, ३७३, ३.७५; 

३.७६, २३७.७, ३.७९, ३८२, ३८३, ३८५, २३८६, ४०१, ४०२, ७०दे, 
७४०४, ४०५, ४०८, ७१५४, ४१५, ४१९, ४२०, ७२३, ७२५, ७२६, 
७२.७9, ७२३२, ४३९६, ७३७, ०२३८, ४३९, ४०७०, ४८९, ४०७९५, ७८७, 

५०५२, ७५२, ४५५, ४९६०, ४६६, ४.७२, ४७२, ४७४, ७७८, ७७९, 

०८३, ४८५) ७८६, ४९.२३, ७९५) ७९.६६, ४९.७, ४९९) ००, ५५०७, 

५०८, ५०९; ५१०) ५२०, ५२१, ५२२, ४२३, ५२६, ५२८, ५२९, 

५३०, ५३२, ५३८, ५५४०, ५५७, ५७०, ५७२, ५७३, ५७५, ५७द् 

५.७७, ५.७८, ५८१, ५८५) ५९२, ५५९४, ६०१; ६०३; २०४, ६०८, 

६१०. ६२०; ६२२, ९६२०, ६२३१, ९३५; ६३६, ६४३, ६५१; ६५२, 

६५३, ६५९५, ६५९, ९६२, ६६७, दददे, ६८०, ६८१, ६८८, ६९३, 
९.६, 9०१, ७०२, ७०४, ७०९५, ७० द, ७०७, ७०८, ७११, ७२५, 

७३९, ७४०, «५८१, ७४२) ७५४, ७९५, ७५७, *७५4९., ७६०, ७६१, 

७६३, ७६३, "०६७, ७६८, ७३९. ७७१, ७७२, ८७३; ७७४, ७८०; 

७८१, ७८२, ७८७, ८००, ८०१, ८०५; ८०८, < १९. 

बौधायनः, ३९, १२९., १२७, ३६३, ५१९, ९७२, ५९०, ६५४, ६९७), ७१, ६९२, ७०१, 
७६५, ७२०, ७५१, ७२५, ७२०. ७३३, ७२८४, ७५२, ७८५, ८१४. 

ब्रह्मपुराणम् , ४७१९, ४१७, ६२३४, ७१९१, ७२४, ७२९. अद, ८१८, ८२०, ८२५५. 

भ्चगुः; ८०९. 

मह्स्यपुराणम् , ३४२) ३४५, ३५८) २७9, ४००. ४०९, ५१०; ५६२, ५८१) ९४, 
५९९.५, ५९९. 

मज्खुः, ७, १९, १५; १७, १९, २५, २७, २९) दे, ३५) ३द 3७, ४३, ४८, ४७, ७८; 
९५८, 9.9, ८०, ८८; ९.८, १०१, १०२, ६०४, १०.) १०७, १०८) 

११९, ११२, ११७, ११८, ११९. १२४, २२५, १२९१. १८२, १२४, 
१३५, १४९, १७२. १४३, १४९९; १४६ १४३, १४८, १८७, १९०; 

१९.९१, ५५) -५द, २५९, ९४, २६७, २१९. २७०, २७१, २७९, 

२८०, २८१, २८३, २८६, २८८, २९.२३, २९८, ३०५, ३०९६, २३१३, 

३१५, ३२४, ३२६, २२८) २२९. ३३०, ३३९, ३२३, २२९, २४१), 

२३४२, २३४५, २४६ २४.७; २५१; ३५२, २३५३ २३४ २६५, ३६९, 

३६८, ३७९६, ३८०; २३८९. ३९.२३, ३९.७; २९८, ४०२, ४०४, ४२३, 
४१५, ४१६, ४९१७, ४२१८) ४२४) ४२०, ४८२९, ४२७, ४२३९) ४४०; 

४४१, ४४२, ४४८२, द ४४५) कद्, ४५०) ४५२, ४५५ ण्य 

४६२, ४६३, ४६४, ४८६८, ४७५९, ४७६, ४७५७, ४७८, ४८०, ४८१, 

४८२) ४८९) ४९१, ४९३, ४९४, ५००, ५०१, ५०२, ५०३, ५०५ 



० ~ | ट् {र चाण्ड ८३९ 

५० >» ५१८, ५०९, ५१०, ५११, ५१२, ५१३, ५१४, ५१९६, ५५१७ 
५५१८, ५९२२, ^ २४, ५२९६, ५५२७, ५२८. ५२९. ५३०. ५३२ ५३३, ५२४, ५३५, ५३६, ५३७) ५७५, ५७६, ५४८, ५४९, ५५० | ५५१ | 
५६९१, ५२, ५६७४, ५६५, ५६६. ५६७, ५६८. (९५9०, (५५९ ५८१ 
५८ ९. ५८३, ५८८, ५८८, ५९८९, ५९.०, ५९१. ५९.६, ५९५) व 
द०*) ६०१, ८०३, ६०७, ६०५, ६०७, ३०८ ६०९ ६१०, ९११, 
६१२, ६१५, १२५, ६२९१. ६२७, ६२८, ६२९. ६२३०, ६३१, ६२९, 
६२७, २३९, ८४२. ६४५, ६४८, ६५९. ६५०. ६५१, ९५२ ६५५९, ५६, ६५८, ६५९. ६९६०. ६६१५. ६६६, ६८०, ६७३, ६७७. ६७६, 
६७८, ९८२, ६८३, ६८५, ६८८. ८९. ६९०, ६०१. ६९.२३, ६९.५, 
६९.द, ६९.५७, ४०१, ७०४, ७०४, ७०५, ७०८, ५०९, ७१०, ७१४ 
७१.७१, ७६९., ७२२. ७२५, ७२६, 9२८, ७३०, ७३१. ७३२, ७१३, 
७३४, ७३५, ७३९७, ७३८. ७५०, ७४१, 9४७, ७५७, ७६९१, ७६२, 
७९९.) 9५9०, ७७९. ७८१. ७८८. ४८३, ७८४, ७८७, -५८९., ७९,०, 
७९.४, ७९.२३, ७९.८४, ७९५. ७९.६, ९.९.८०१, ८१०.,८११.८१२. ८१३, 

मरीचिः, १५२, २४.७. 

महाभारतम् 9 १५, १९७, ०9, ५,८ ८ \ ६१०, द९.८. 

© भ 

माकण्डखपुराणम, २८९. 

यमः, ११, ५०) =२४, २५६. ४९४, ^~ ४, ५५५५) ५६७, ५७२, ९.२, ५९८, ६००, ६१७ 

६१८, ६३८, ६४०. ६४१५. ७१४, “ ६८, ७७६, ७८२९) ७८६. ७८७, 

य ज्ञवस्क्यः, ७, २३, १७) ४५, ५4७, २०, 2६, ६८) ७८; ८२, ८८ ९१, ९२ १०२) 

१०९५, ११२. १२५, १३५, १४२, १४३, १४७; १४९, १५०, १५८५ 

१९५८. १६१, १६२. १८०, १८२. १८४, १८, १८८, १८७, १९१, 

८००, २०४, २०९; २१०. १३, २१८, ९२५) २२९९ २३१, २३७, 

२४३, २४८, २६३, २६५९, „६८; २७९.) २८१, २८३, २८५, २९१) 

८९३, २९४, ८९, २९७, २९९, ३००, ३०२, ३०४; २०५७, 

३०८, ३०९. २१०, ३६९१, ३१२, ३१६, ३१७, ३१८१ ३२२, ३२७ 

३२९, ३३२, ३३४, २३५, ३३६, ३३७, ३३८, २५०) ३५२, २५४, 

३५५, ३५९७. ३५९२, ३६०) २६१, २६४, २७४७) २७६, २९२, ४०१, 

४०३, ४०६, ४१४, ४१६, ४१९; ७२१, ४२२ ४२४, ४९७, ४३१) 

७३२, ४२२, ४२६. ४४२, ४५२, ४५६, ४५७, ७६०, ४६१. ४६२, 

५६५, ७६७, ८६८, ४८७) ४७५, ७७६, ७७७. ४८२. ७८२, ४८४६, 

४८७, ४८९, ४९२, ४९३, ४ ५. ४९६, ४९९; ५०१, ५०२ ५०३, 

५१२, ५१४, ५१५, ५५१६, ९५१७, ५२०, ८९२१, "९२२, १९२३, ९२४, 

५२९५, ५६, ५३०, ५३१, ५३७, ५४०, ५४९, ५५७, ५४८ ५५२१ 

५५४, ५५८, ५५९, ५६०, ५६१, १६३, ५६४, ५६७ ५६८, ५९९. 



८७० कुष्यकलट्पतसः 

५.७०, ५.७१, ११७५९, ५७२, ५८०, ५८३, ५८६, "९८७, ५८९ , ५९.३, 

५९६, ५९८, ५९९, ८०२, ६१०, ६१२, ६९४, ६१५, ६१८ , ६१९ 

६२०. ६२८, ६२९, ६३१, ५४१, ६७२, ६५२, ६५२, ६५8, र६२ 

६६४, ६६७, ६७१, ६७४, ६८७, ६९१, ६९२) ७०५, ७०६, ७१९, 

७१७, ७२९१, ७२५, ७२८, ७५३, ७9९४, ८५६, ७4७, ७4८, ७५९. 

७६३, ७६५, ७६९, ७६८; ६७१, ७ 9५, ७७९, 9८०, ७९.२., ७२.९५९, 

७९.६९, ८०६, ८०७, ८०८, ८१३. 

रामायणम् (उच्तरकाण्डम्), १७, (युद्धकाण्डम्) ७८. ०७. 

वासिष्ठः, १७६, २८०, ५०४, ५१८, ५१०५, ५४२, ५९२. ६१ 9, २३०, ६२१) ६४२ 
६६१, ८६३, ६८२, ६८७, ६८९., ७००, ७१३, ७१८, ७२०, ७२८, 

७२९, ७३१, ७२३, ७२३०५, ७२३७. 9४२, ७४३, 9९2, ७ 99, ७9८; 

७८४, ७८८, ७९०, ७२.१, 9९.२, \७२.६. 

विष्णुः, २८, ३९) १२३, २४२, १४३, १४९, १४७, 7५०, १५३, १५४, १७८, १९७, 
२००, २०१, २०६, ८१६, २१३, -१७, २१९७, २२०, २२३. २२९; 

२३०, २३३, २३५, २३६, २३७, २५२, २४३, २३४) २३६, -७७, 

२७४९, २५५, २५६, २७०, २८१, २८९६, २८७, २८९. २९०; २९६) 

२९७, ३०१, ३११, ३१२, ३१४, ३१९६, ३१९.) ३२९, २३३०; २३४, 

३३६, ३३७, ३५४, २५९५; ३९७, ४०५, ४१६, ८२०, ४५६, 4२, 

५६६, ६७, ४ ५५, ५७९, ४८१, ४८२, ४८८, ४९६) ५९२) ४९४, 

४९९, ५००, ५०४, ५१५, ५१८) ५२०, ५२१, "२९; ५३२, ५२६. 

५२१७, ९४०, ५५९) ९१९२, ५९५९, (449; ५ ७३, "429, ५६३, ५८६९. › 

५७०, ५८६, ६६२, ६९६३, ६२०, ६२१; ६२७, ६२८, ६३२, ९२५ 

६५२, ६५०५, २६८; ६६९, ६५१, ६9६, ६७८, ६८३, ६९३, ६९९; 

9००, ७०३, 2०९, ७१६, ७१९, ७२८, ७३०, ७३२, ७२३४, ७४१, 

७४२, ७९३, 94४, ७६८, अ 9९.) ७९०) ७२१, ,७९.२, ७९, २, ८०८. 

बुद्धः) २०२, २३२, २५७, ५४९. 

वुदधमनुः, ७०२ ७०५, ५४०२, 8०9, ७१२, 44६, ९९४) 9०२. 

बदवबसिष्ठः, १५९. 

बृदधश्तातपः, ७४. 

ञ्य(सः, २५, २९.) ५५, ५६, ६८, ७०, ८७, ८९ ९.७, रद, ६००, १०३२, १०९, १२०, 

१२९१, १५०, १५६, १५५, १५८) १६५, १६६, १६७) १७१, १७२, 

१७७, १८८, १८१, १८५) २२३, २५८) २६७, २देदे, २७२, २८२ 

२९.९१, २९८, ९.८, ३००, २०६, २३१६, २३३२, २४४, ३4१) २३५९ 

४११, ४१५, ४३३, ४३६, ४४८, ४५९, ४५०, ४५१, ४२१, ४८२) 

७८७, "९०७, ९०८, (९०९) ५५१२) ५२०) ९२१, ५२9, ५३१, ५३५, 

५३७, ६७५, ५७७, ५७८, ५७९, ५८८, ५९८) ५९९) ६१४, ६२२ 

६३४, ६६४, ६७६, ६७७, ६७९, ६८३; ६८४. 



व्यवहार कार ८४१ 
दराङ्खः, ६८, ६९.२२, ७५९४६, ५७७, 

शङ्खटिखितो, १०६, ११७, १३०, १३९, १९६. १९७, २३०, २३८, २५२, २५६, | ३६१, ३६६, २६७, ५४८, ४५४, ७५६, ४९२, ४६४, ८६५, ४६९, ८७६, ४७७, ४७८, ८७, ९५१५, ५१६, ५१७, ५२९, ५३३, ५३४, 
९५२६, ५३८, ५६१९, ५६६) ५७०) ५८३, ५९८६, ५९६, ०७, ६२१, ६२९२, ६२३, ६२७, ६२०, ९६२२, ६७९, ६५१, ६५५३, ६५७, ६६६, ६.७ >> ७००, \७०७, ७१२, ७१७, ७२०, ७२२, ७ २४, ७२९५, ७६९, 
७८०, ७ २, ७८९३, ५७७६. ७८ 9 3 ७८९८, ८००, ८०४, ८ ०६, ८१४, 
८ १९; ८२२; ८२७, ८२९, ८२३०, ८२३१. 

शाबरस्वामी, ८३९१. 

श्रुतिः, ७८७. 

सवतः, १७२, १७३, ९२ ५ 

स्मरतिः २७९५, ०८, ७९२. 

स्खष्यन्तरम् ; १३०. 
स्वयभूः, ८ © ७, 

रोतः, ~) ३९, २२६, २७, २८०) २८४, ३७७, ८०, ४८, ४९०, ५१२, ५९१, 
9 | ६०२; ६१८; ६२२, ६२७४, ६२५, ६२८, ६३२, ६३५. ६३६, ६७६, 

६५९३, ६५७; ७९११, ७१२, ७१८, ७२३, ७७१, ७४२) ७७७, ७८३, ८३१. 



41 {~ ¶01>+--0 

12 0९ 0798 ^ प ^ 01008 01787 

{र (प्र ०001 70788 

अथववेद संदिना, ६३५. 

अपराकः, २८, ३५, ३८, ५६, ६१५, ६४, ६१५, १००, ११३, १४३, १४५, १८५४, १५५, 
१५६, १५९, १६१, ६६२, १६९, १७१. १७२, १७७, १७८, १८२, १९९, २०२, 
२०८, २९६) २१७, २१५८, २१९) २२०. २२१. २२३, २२४, २२५) २२९, २३२, 
९३२, २४२. २४७, ६९५ २६६) ३०३, २६०, ३३६, २२३८. २७४) २७६, २७८, 

२७९, ४०९, ४१०, ४६९, ४२०, ४२६) ४२७, ४२२, ४४६, ४1५०) ४५१, ४६६, 

४९५, ४९६, ५००; ५४५. ५५२) ५५४) ५५९, ५६४, ६१८), ६४२, ६४७, ६५२) 

६६८. ६७६; ६८०; ५९६, ६९२, ६९५, ७२८) ७२१; ७४२, ७४५, ७२६, ७४७; 

७४८ , ७१९०, ७५६) ७१९७, ७५९, ७६१, ८१३. 

असहायः, ९, १२, १६, २५, ३३, ३४, ३५, ३७, ३८, ४१, ५३, ५९ ६२, ६८, ७६, 
८२, ८८, ९१, ९१५. ९८. ९९. ६०३, १०६, १०९, ११०, १२३, १४०) १८८) १६१, 
१६३, १६८, १७०) १७५, १८२, १८४, १८५. १८६, १९०, १९३, १९४ २०३, 
१९०.०..२५४.५.... ८८ ८,4.८5 3, 4८3, 

२५८, २३१९, २२३, २३७, ३५७, ५६६; ७४६, ७७२. 

भआपस्तम्-धमसू्रभाष्यम् , ६९८ उज्ज्वला 

उञ्ज्वव्ठा (आपस्तम्बध्रथ.चमाप्यम् दरद्त्तकृनम् ), ४०२, ५५५. 

ऋग्वेद संहिना, ६२५) ६२३६) ७४३. 

काष्यायनस्स्यानसारः, ४८२. 

कामधेनुः, ३३२, ३७९) ३९४) ६७५४. 

कुलकः, १४५, २६९५) ३६६) ४९३, ५९०९) ५५०) ५.७९) ५८४) ५९७, ६१०, ६१३, 
६२९, ९५१, ६५२, ९५६) ९६६, ७२१, ७३८, ७५५, ८२४. 

कु्यकल्पतसः गह स्यकाण्डम् २७६, ६०१, ७४२, 

॥ घ्रह्मचारि काण्ड ३८७, ४९४, २९५९. 

छृष्यरलाकरः. (चण्डेश्वररतः) २६६. 

केश्षदवेजयन्ती. (विष्णुस्ख्रनिषिवनिः नन्द् पण्डितदृता! १९८, ३१९, ४८६, ५१५, 
५.९६, ६१३, ६३२, ६७६, ७६२. 

गोविन्दराजः; .मनुस्खातव्याख्या) २२४ ३१४, ३६५, ३८९, ४९२, ६५५, ६६६) ६९०. 

गोबिन्दसखामी (बोधायनधर्मसुत्रभाष्यम् ) ६०५, ६१७, ७३३. 

गौतमधर्मदव्रन्याख्यामिताक्षरया 866 रकः; चण्डेश्वरः 8€९ धिवदरकङ्ञाकरः 

8110 छृल्यरलाकरः 



० १९ +य ८७दे 

जीमूतवाहनः (दायमागः) ६७२, ६८०, ६९२, ७४७, ७५४. 
रोडरानन्द्ः, ९२२, १२४, १३६, १४५.-१४६., १४८, ९५९०, १६१, १६२. १६३. १६४ 

१६८, १६९, १७२, १७६, (8९५ 8180 स्यवदारसो ख्यम् ) ग 
तैत्तरीयसंहिता, ६७२. 

तैत्तरीयारण्यकम् , ६३५. 
दण्डविवेकः (वर्धमानङतः) ३५. २३२. ४७१, ४८०. ५७१, ५७७ ५८२. 

कायभागः 8€९ जीमूतवाहनः } डिव्यतसम् ,रघुनन्दनङ्कतम् ) २२९. २५१. 

कीपकटिका, (शुरुषाणिकता) ३००. 

देवण्णमदट्ः - 8८८ स्मुतिचन्दरिका 

धर्मकोशः, १७२, १७६, १९७, २४८. ३३३, ४७०, ५००, ५३८, ७१८, ७४७, 
धारेश्वरः, १८६. ६७९. ७६०. 

नन्वपाण्डतः 8८८ केदाबेज्ञथत्ती ५11१ विद्धन्मनोहरा 

नाख्यपुन्नमे , ६६०. 

नारदीयमनेसाहिना, ५२९५, ६७९, ३३७. ३९३. ४०८, ४१७, ४६६, ४७८, ४९७, ५० १, 

५०८, ५१०, (५४८२. ५४५, (४६. ५.४९, ५५८, ५.७४, ६४२, ६४४, ६४५. ६५८. 

६४९, ६५०, ६५३, ६७१. ६८२, ८१६. 

नारदोयमनुसाहतामाष्यप् , मवसखामी) २७०, ५१०, ६५२, ६६३, ७६४, 

पराठारमाश्वोयम् , (अथवा माधवोयम्, व्यचवहारमाधवीयम्, साधवः), २५, ४६, 
४८, ५६; ९६, १०९, १५२, ६५७; १६२; १६४) १७४; १७७ १९९, २००, २०२, 

२०६, २१०, २११, २१५, २४९) २५१, २७६, २७७, २९५, २९९) ३०७, ३१०, 
२.४४, २३५०, ३६९, ३७०, २३८२, ३९०} ४१०) ४८५०; ८५६, ४६२, ५००, ५२१, 

५१८, ७७, ६०५, ६२१७, ८ १२. 

ए्ारिजानः, २३८७, ३८८, २३९२, ३९४, २९७, ४००; ४७८. ५९६, ६४८) ६४९, ६५१, 

६५७) ६७३) ६७४, ७०२, ७०३, ७४५) ७९५, ७५६, ७५८. 

प्रकाशाः (प्रकाहाकारः) ३८८) ३९२, ३९४, ६४९) ६५१, ६६११ ६६५५, ६६७) ६६८, 
६७२, ६७३, ६८१, ३८३, ६८९ ७१९, ७३०, ७३२) ७४४, ७४९, ७५९०, ७५५, 

७५७. 8९6 8180 नीगमिश्राोदयः व्यवहारप्क्षह्नः 

भारुभदीयम् , २०३, २०४, ६९१. ७४६) ७५५. 

बोधायनधमेसू्रभाष्यम् 8९८ गोविन्वखामी 
ब्रह्मविद्पवरः, १८६. 

भटुकुमारः, २८६. 

भवखामी 866 नारदोयमनुसहिवामाष्यम् 

मश्स्यवुराणम् , ५९४. 



८७७ कव्यकल्पतरः 

मदनर्लम् , ४२१, ६४८, ७४७. 

मद्नपारिज्ातः, ६८३, ६९१, ७३९१. 

मनुस्मनिष्यादस्या 8५९ क्रुट्युकरः, गोविन्दशजः ।।८ मेधातिथिः 

मर्तास (गोनमश्यससूत्रव्याख्या ) १०५५, १३०, १४४, १८७, २८१, २४३, ३७७ 

४८८५, ४८९८, ८७. 1 (0 ९६।५.६, ६५९. २९५१. ६६१५९) ७२९) ७४४) ७४८. 

महाभारतम , ६९८. 

मिलाक्नसा, याज्ञवन्कयस्मूनिव्यास्या, (क्ञानेश्वरः), १२.२८, १२१, १३८. १.४२, 

१४७. १४९, १५९. १५६. १५९ १६१ २०२. २०४, २०५, २१३, २१७), २१९, 

२२७, २३३ २३७, २४८. २६५, २६८. २८९, २९९, ३०३, ३११, ३२२, २२७, 

२२९, ५३६, २४८४, ३५०, ३५७, २६४, २७९, ३२९७, ४०८, ४१४) ४२२; ४२२९, 

४३३, ८८६, ८६१, ४६५, ८६७, ४७०, ४८९, ४९२ ४९२) ४९९ ५६४, ५२९) 

५६१, ५३७, ५४१ ५५२, ५५४, ५५८, ५६०, ५६१) ५६४, ५६७, ५७०) ५७१) 

५८०, ५८२, ८७, ५.९९, ६६०, ६१५. ६१८, ६१९, ६४५, ६५२, ६५४, 

६६८, ६७१, ६७४, ६७६. ६७९, ६८७, ६९२, ७२१, ७२३, ७२३२; ७५९) ७६१, 

८ १.४, ८ ~ २ 

६६७, 

८१३, 

मभानिषिः (मवस्म्रतिस्ष्यम् ) ७, ८, १५ १८) १९, २०) २४ २७, २९, ३२) ३५. २७) 

८६ ५८, ७७, ८०, ८४, ८८, १०१, १०२, १०४, १०५, १०८, ११९१) १६२, ११७ ११८) 

११९, ५२८, १३१, ५३२. १३२, ६४२, ५४३, ६४५, १४८. १८७, १९१, 

५७. २६५, २७०. ०७६. ५८०, २८९, २८६) २८८) २९३, ३०६. ३१३, 

९५, २५४. २५८, ३३६; ३६८) ३३९, २४१) २४१) २४५) २४६) 

२९४, ३६९, २६६, ३८०} ३८९, ३९७, ३९८, ८११, ४८१५, ४६६) ८९८; 

८३१, ४३५ ८२७, ४४०, ४४५४) ४६२; ४८४४८, ८५२) ४६२, ४६२, ४९८ 

८८०, ५.८4. ९ ¢, 14 © १, ५५... २, ५०८१, ०१9. +©. ५२०, ९१२ । ५१६, 

५२२, ५२४. ५१६, २७, ५२८) ५२९, ५२०) ५२२, ५३२) ५२४) ५२६) 

^. .^^;441 ^. ५६८) ५८२) ५८४) ५८७; 

५८९, ९३, ५.९५, ९७) ६०६, ६८२, ६०२) ६०४; ६०५.) ६०९) ६६०) 
६६४, ६६५, ६२०, ६७, ६५९, ६३६) ६३७, ६३९) ६८०, ६८६९) ६४२) 

६४९, ६०, ६५६) ६५९; ६५४, ६५६, ६५८, ६५९) ६६०. ६६५) ६६६) 

६७१. ६७८, ६७९, ६८२, ६८९; ६९०) ६९६, ६९५; ६९७) ७०८; ७०९) 

७२१, ७२२, ७२८; ७३०, ७२१; ७२४) ७२३५; ७२७) ७२८, ७२९, ७४९१, 

७४1९, ७१९५, ७७०) ८२०. 

याङ्नवरकवस्मर(निव्याख्या - सनाक्षरा 1 विक्ञानश्वरः 8९५ मिताश्चरा 

९४ 
>+ ६ 

९, | ९५1 

00 ४ अपरराकः 8८८ अपराकः 

10 ४ विश्वरूपः ४८५ विश्वरूपः 

१० $ पिघ्रमिश्चः ६8९५ बोरमिन्नोदयः 

रघुनन्दनः 8९6 दिन्यततत्वम् 

राञ्जनीतिरल्लाकरः (चण्डेश्वरः) २४. 

५५९. 

२९४, 

२५१, 

४२०, 

४७५९, 

4, 

५, 0 

4८८ 

८५५१, 

६.४२ , 

& ६७, 

७ १५, 

७८४, 



स्यवहारक्षाण्डे ८४५ 

वाचस्पतिः 8९० दिकाक्चिम्तामणिः 
विश्चानेश्वरः- 866 मिताक्षसा 

विषादचिन्तामणिः (वाचस्पतिः) ३७०, २३९४, ५४०. ५४१, ५७१, ५७८, ५८१, ५८३, 
५८४, ५९९, ६८३, ६८४, ७०४. 

पिवादनिणेयः, ४५०. 
धिवाव्भङ्गाणवः (जगन्नाथः) ४२६, ४२२, ४३६. 

विद्वन्मनाहरा (नन्द्पण्डितः), पराशरस्मतिव्याख्या, ६४३. 

विषादरलाकरः (चण्डेश्वरः) २७९, २८१ रात् 111 श्पूााण्डा ह्ला [0१6 
018 87त् प) {0 ]). ८११. 

विश्वरूपः ८, १३, १७, ४५, ४९, ५७, ६०, ६६. ६८, ७२, ८२, ८ ५, १२७. १३५ 
९४९, १५५५ १५६) १५८, १६२, १८०, १८२, १८५४, १८६, २०४, २०९, २१८, 

२२१७, २.४३, २४८, २६५, २६८, २७४, २७९. २८१, २८३, २९२१, २९२, २९४, 

२९६) ३००, २०३, ३०७, ३०८, ३११, २३१७. २३१८, २३२१, ३२९, ३२३४, २२९५, 

२३६१ ३२३८; २५०, २३५४, २५५, २५९, २६०, २९६४, २३७४, ४०१, ४०६, ४१४, 

८१९, ४.२१, ४२२) ४९४, ४७४, ४७1९, ८७६, ४७७, ४८२, ४८९, ४९३, ४९५, 

^ ६४, ५२०, ५२२, ५१५, ५४२, ५४७, ५५२, ५५८, ५६०, ५६४८, ५६७, ५९८, 

५६९, ५७९) ५८०, ५८५, ५५८ 2, ५८७, ५८९, ५९७, ५९८) ५९९, ६१०, ६१२, 

६१४, ६१५, ६१९, ६२८, &४२, ६५२, ६५४, ६६२, ६६४, ६६८, ६७१, ६७९, 

६८७) ७०९) ७०६, ७१९, ७२१, ७४२, ७४९) ७५०) ७५४, ७५६, ७५९, ७६३, ७७९, 

८०८, ८ १२. 

चोरसिब्रोद् यः-याक्चवस्क्य स्मतिव्यास्या, ६४३, ४९०. 

घी रमित्रोद्यः (उ्यवहारपक्राङ्ाः), १२, ३२, ३५, ९२, १००) १२१, १२६, १५७ १६०, 
१६४, १६५९, १६६, १६८, १७१, ६५७२, १७५) १७७, १७८) २८०, ९८१, १९०) 

१९३, १९४, १९९) २००) २०५१), २०२, २०३२, २०६, २१०, २१५) २२४ २२५, 

२२३८, २४२, २४६, २४८, २५५०) २५२, २५५५९) २६८, २७४) २७५, २७६) 
२७७, २७९, २९०, ३०२. २०८, ३५०) ३५१) ३१७) ३२७१३२१८, २३२४) २२५) 

३४४, २३५५९, ३६३२, ३९०, २९४) ३९५), ८०४) ४१०) ४२१, ४२२ ४२३२. ४२९) 

४२१, ४२२, ४२३, ४३५, ४५४) ८९६} ४99) ४७१) ४७८) ४९६) ५१२, ५४८) 

५५९६, ५५८०, ८९) ६०६) ६४९) ६७६, ६९७) ७०६) ७१०, ७११, ७१७, ७२२. 

व्यवदहारसिन्तामणिः, १८९, १९६, ५९६ 

व्यवहारतस्वप् , २४७ 
ष्यवदहारनिणयः; (दरदराजः) ३०२३१, ३९ ४८, ६८, ६९, ८७, ९२, ९६, ९७, १२९१, 

१२२, १४८, १५०, १६०; १६९६, {६७ १७१, १८१, १८५, १८६ २०१, २०९, 

२१३, २१४, २२९, २२३, २८२ २९४) ३७२, ३८२, ४०८ ४१०) ४१७) ४५६, 

७१, ६०५, ६९० ७०७, ७२२, ७४३. 



८७ कुष्यकद्वतव रः 

ध्यवहारप्रकराद्राः (शरमोजी) ८६. 

उयवहारप्रकाश्चः 86० वीरभिश्रोदयः-्यवहारप्रकादाः 

व्यवहारमयूखः (मयूखः गीटकण्ठङतः) १२१, १४०; १५४, १८४, २३०, ३३१, 

२७४, २३९०, २९४, ४०७, ५८५, ६४९. 

व्यवहारमपातशा (जीमूतवाहनः), २४) ३१, ४४, ४६, ४७, ५८, ६४, १२९१) १२६; 

१३८, १५४, १५६. 

व्यवहारमाधक्ीकम् , १५०) १५९; १७१६, १७१) १९९, २००. 

व्यवदारमाला) १६६) ६७२. 

घ्यवदार्सारः, १०२. 

इयवश्ारसोख्यम् २८, ५५५) ५६, ९३, ११२, ११९४ ११६) १२३, १२६, १७५, १७९, 
१८३, १८४, २३२, 8८८ २।६० राडशनन्द्ः 

दातपथप्राह्यणमभाधष्यप् , ३९६६. 

श्ुरपाणिः 8८०८ दौीपङूरिका 

भीकर, १८६. 

सरखताविरखासः, ३५, ५६, १७९) २०२, २६९) ४०८, ७४५. 

सर्दक्षनारायणः (मवुभाष्यम्), ६९२. 

स्मृतिचन्दरिका ( देवण्णमटः ) २६, ३५, ३८, ५३, ५९, ६६, १६३, १२०, १२१, 
१२२९) १५९, १६२. १६३२, १६४, १६६, १.७९, १८, २०२, २०२, २०६) २०९, 

२१२, २१६, २९७, २१८, २१९, २२२) २२३, २३२, २४७) २५०. २५६, ३१०, 

३११, ३१६, ३३४, ३७०, ३७१, ३७२, ३७४, ३७५, ३८१) ३९०, २९१, ३९४, 
४०४), ४०८, ४६०, ४९ १, ४२४) ४२१, ४२ ९, ४२२, ४२५, ४२८, ४४६, ४५५०५, 

५५१, ५५३, ४६६, ५३०, ५६९, ६०८) ६१६, ६२२१ ६२४, ६३६, ६४५, ६४८. 
६७२, ६९०, ६९२ ७०७) ७६१, ७६३) ७७२, ७७२. 

५ ५ ५ 
स्श्रतिमदाणवः (महाण्वः) ६७४. 

स्मृतिसारः ७५८. 

हर्द ततः १८७, २८६, (दरदत्तमिताक्षय) (दरदत्तमाप्यम् } ४१४, ४८०, ६८, ५९०, 

६६१, ७०८) ५६९. 

हरिहरः) ५९६, ६५७. 

हखायुधः, २० १, २५२ ६९, ३७९, २३९५, ५१२) ५१९, ५६२) ५७४) ५८६) ६४८, 

६५०, ६५४, ६५७, ६६५) ६७२१ ६७५) &७८, ६८८. 








